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Miért készült ez a
kiadvány?
Kedves felvételiző diák!
Egyetem... főiskola... jogász vagy matematikus...
Ba, Ma, PhD... Akkor mit is, miért is? Te már
tudod, vagy még nem döntöttél?
A kezedben lévő kiadványban immár negyedik
éve igyekszünk feltérképezni a Rád váró
lehetőségeket, kihívásokat és fontosabb
eseményeket a felvételi előtt. Megtudhatod,
milyen felsőoktatási intézmények milyen
szakkínálattal várják a jelentkezőket, milyen
dokumentumokat kell beszerezned és meddig,
hogy biztosan felkészülten várhasd a
jelentkezési határidőket. Számos hasznos tippet
és véleményt olvashatsz, megismerkedhetsz
olyanok gondolataival, akik már sikeresen túl
vannak az előtted álló akadályokon. Egy ember
általában nem tudhat mindent, ezért a
Momentum Doctorandus teljes csapata
dolgozott azon, hogy Neked már ne kelljen
hatvan helyről összegyűjtened az
információkat. Az egész Kárpát-medence
kínálatát eléd táró füzetben sokunk munkája
fekszik. Ha további kérdésed van, akár
személyesen is felveheted velünk a kapcsolatot:
a Kérdezz-felelek részben (is) megtalálsz
minket!
Jelen Felvételi tájékoztató füzet nem oldja meg
varázsütésre a gondjaidat, nem emeli meg az
ukrán GDP-t, viszont segít, hogy jól dönts
életed egyik legfontosabb kérdésében. Mert
dönteni kell! Az élet sokféle dolgot sodor eléd:
lehetőségeket, nehézségeket, jót s rosszat
egyaránt. Mi, akik ezt a kiadványt készítettük,
jól tudjuk ezt, és ezért is szólunk Hozzád.
Továbbtanulni nem csak játék és móka, de nem
is unalmas favágás. Világot látni, nyelveket
tanulni, rátalálni a szerelemre részképzésen,
vagy a mentoroddal tudományos sikereket
elérni... S ha közben a pult mögött találod
magad, esetleg egy futószalag mellett állva,
akkor se csüggedj! Gondolod, a professzorod
sosem volt diákmelón? Valahol el kell kezdeni.
Nincs más hátra, mint előre. Hogyan? Hol?
Lapozz, és máris megtudhatod!
A Momentum Doctorandus csapata!

Kik vagyunk mi?
Mi is az a Momentum Doctorandus?
A
Momentum
Doctorandus
a
kárpátaljai
magyar
doktoranduszokat tömörítő szervezet, mely 2011-ben jött létre,
és amely a kárpátaljai magyar PhD hallgatókat, aspiránsokat
hivatott összefogni. Tagjaink magyarországi és ukrajnai
egyetemek doktori iskoláiban, kutatóműhelyeiben egyaránt
tevékenykednek
a
bölcsésztudományoktól
kezdve
a
társadalomtudományokon át egészen a természettudományokig.
A Momentum Doctorandus célja, hogy segítse a kárpátaljai
magyar doktoranduszokat fokozatszerzésük során, különböző
szakmai programok szervezésével, információk átadásával.
Emellett fontosnak tartjuk a kárpátaljai tehetséggondozást is.
Kiemelt céljaink között szerepel a továbbtanulás ösztönzése, a
tudományok megszerettetése, melynek elérése érdekében olyan
programokat szervezünk, mint például a természettudományokat
népszerűsítő előadássorozat különböző nyári táborokban, a
”Professzionalizmussal
a
tehetségekért”
ismeretterjesztő,
tehetséggondozó projektünk egyetemisták számára, vagy ennek
a kiadványnak az összeállítása és Hozzád való eljuttatása.
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Továbbtanulnál? Szeretnél emelt szintű érettségit tenni, de nem tudod,
hogyan is kezdj hozzá? Kíváncsi vagy a teendőkre? Reméljük, itt
megtalálod kérdéseidre a választ! Ebben a fejezetben igyekeztünk
összegyűjteni minden olyan hasznos információt, ami segíthet eligazodni a
felvételivel járó adminisztrációs útvesztőben. Néhány tippet is
mellékeltünk, amivel sikeresebben lehetsz túl a vizsgákon!

Az ukrajnai felvételi
rendszer

2016-ban is számos változásra kell odafigyelniük azoknak a
tanulóknak, akik a felsőoktatásba szeretnének bekerülni.
Ezek a változások a középiskola befejezésének folyamatát
és a felvételi egészét érintik. Jelentősek a változások a Külső
Független Értékelésen (Зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО) tett tesztvizsgák terén is, melyek továbbra is a
felsőoktatásba való bekerülés egyik alapfeltételét jelentik.

Fontos
változások!

Hasznos infó!

Mi is változott az előző évi
követelményekhez képest?

1. 2016-ban a következő tantárgyakból tehetnek vizsgát az érettségizők: ukrán nyelv
és irodalom, földrajz, biológia, matematika, fizika, kémia, Ukrajna története, angol
nyelv, német nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv és orosz nyelv.
2. Ukrán nyelvből és irodalomból, valamint matematikából vagy Ukrajna történetéből
minden érettségizőnek kötelező vizsgát tennie. Az itt szerzett eredmények a
vizsgázó érettségi bizonyítványában is szerepelni fognak.
3. Fontos változás 2016-ban, hogy az előző évektől eltérően valamennyi tantárgyból
csak egy szintű vizsga tehető.
4. A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is 100-tól 200 pontig terjedő skálán
értékelik. Minden teszten meghatároznak egy minimális pontszámot, ennek
elérése szükséges ahhoz, hogy egy-egy vizsgázó legalább 100 pontot kaphasson.
5. A 2016-ban szerzett szertifikátok csak a 2016-os felvételi eljárásban használhatók
fel, vagyis csak az adott évben lehet velük a felsőoktatásba jelentkezni. Ezzel együtt
a korábbi években szerzett szertifikátok sem használhatók fel 2016-ban!
6. 2016-ban is rangsorolnod kell a benyújtott kérelmeidet, vagyis meg kell jelölnöd
az általad választott intézmények/szakok közül, melyiket részesíted előnyben
sikeres felvételi esetén.
7. A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2016. február 1-től
március 4-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor.

Tipp!

A 2016. évi változásokról bővebben a http://testportal.gov.ua/osoblyvosti/
oldalon tájékozódhatsz.

Mit kell tennem, ha itthon szeretnék továbbtanulni?
Az első és legfontosabb tennivalód, hogy meg kell választanod azt a szakirányt, melyen
tovább kívánod folytatni tanulmányaidat. A 2016-os évben a korábbi években megszokott
molodsij specialist (ifjú szakember), bakalavr (baccalaureus), specialist, valamint magiszteri
képzések közül...
Alapképzésre (bakalavr, BSc, BA, képzés) 2016-ban alapvetően kétféleképpen lehet
jelentkezni:
 Az első a korábbi évek tapasztalatát követi: a jelentkező a külső független értékelésen
tett eredményes vizsgákkal szerez szertifikátokat, és azokkal jelentkezik valamely szakra.
 A másik lehetőség azoknak kedvez, akik ifjú szakember (molodsij specialist)
végzettséggel rendelkeznek. Ezzel a képesítéssel az alapképzés második évfolyamára
nyerhettek felvételt (természetesen bizonyos feltételek mellett — például rokon szakra
történő felvételi esetén).
Ha a középiskola befejezése után, érettségi bizonyítvány alapján szeretnél a felsőoktatásba
jelentkezni, az első feladatod az, hogy ismerkedj meg a választott intézmény felvételi
szabályzatával és tudd meg, hogy az általad választott szakra mely vizsgatantárgyakból
kell sikeres tesztvizsgát tenni, azaz szertifikátot szerezni. A következő fontos teendőd,
hogy bejelentkezz, azaz regisztráld magad az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ
nyilvántartásába! Ha sikeresen részt vettél a tesztvizsgákon és megkaptad a
szertifikátjaidat, jelentkezhetsz valamelyik felsőoktatási intézménybe.
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Hogyan és hol jelentkezhetek
független tesztelésre?
Jelentkezni elektronikus úton lehet a tesztközpont, az Ukrán Oktatásminőségi
Értékelő Központ (Український центр оцінювання якості освіти) honlapján. Itt az
emelt szintű érettségivel kapcsolatban minden információt megtalálsz.
http://testportal.gov.ua/
Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ
Український центр оцінювання якості освіти Továbbá a Kárpátalján közvetlenül illetékes Ivano-Frankivszki
Regionális Központ honlapján (www.test.if.ua) is tájékozódhatsz.
Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának weboldalán
(http://www.mon.gov.ua/), illetve a http://osvita.ua/ internetes
felületen is elérhető a 2016-os felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló,
emellett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapjáról (http://
www.kmf.uz.ua) is tájékozódhatsz.
A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz a tanáraidtól, a Beregszászi
Főiskola Felvételi Irodáján, illetve Tanulmányi Osztályán. Bátran fordulhatsz hozzájuk!
Az elektronikus jelentkezés helyett papír alapon csak a kedvezményre jogosultak,
illetve a levelező tagozatra készülők jelentkezhetnek.
2016-ban papír alapon egy jelentkező 5 szakra, illetve összesen 15 jelentkezési
kérelmet nyújthat be államilag finanszírozott helyekre. A nem államilag finanszírozott
helyekre korlátlan mennyiségű kérelem nyújtható be.
A http://osvita.ua/test/program_zno/ weblapon elérheted a 2016-ban
választható 12 központi érettségi vizsgatantárgy tematikáját, követelményét. A
http://testzno.com.ua vagy a http://osvita.ua/test/zno_online/ weblapokon a
2016-os követelményeknek megfelelő online teszteket gyakorolhatsz ukrán nyelven.
A http://osvita.ua/test/answers/ portálon megnézheted az elmúlt évek
tesztkérdéseinek válaszait.

Tipp!

Ki jelentkezhet a független
érettségi tesztekre?
Minden olyan személy, aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal (атеcтат
про повну загальну середню освіту), vagy egy középfokú oktatási
intézmény (középiskola, gimnázium, líceum vagy szakközépiskola)
végzős, kibocsátó osztályának bejegyzett diákja (hallgatója).

Meddig jelentkezhetek?
A független vizsgaközpontokban a vizsgákra való jelentkezés 2016. február
1-től március 4-ig tart! A tesztvizsgákra május és június folyamán kerül sor.
Az időpontokról részletesen itt tájékozódhatsz: http://testportal.gov.ua/.
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Mit kell tennem a sikeres
regisztrációhoz?
Első lépésben válaszd ki azokat a tantárgyakat, amelyekből érettségit szeretnél tenni a
független vizsgaközpontban. A kiválasztott tantárgyak száma maximum 4 lehet.
Ezt követően készítsd elő a bejelentkezéshez szükséges okiratokat és egyéb anyagokat:
 Személyigazolvány/paszport (a személy teljes nevét, születési dátumát, az igazolvány
számát, fényképét tartalmazó oldala), vagy születési anyakönyvi kivonat másolata, azaz
a keresztlevél másolata (mindazok részére, akik 1999. szeptember 1-je után születtek és
még nem kapták meg személyigazolványukat); egyéb esetben a http://
testportal.gov.ua/register/ oldalon felsorolt dokumentumok egyikét;
 érettségi bizonyítvány másolata (az előző évek végzősei számára). Ha 2016-ban szerzel
ilyen dokumentumot, akkor csatolni kell a tanintézményed által kiállított igazolást;
 négy darab 3×4 cm fénykép;
 amennyiben olyan egészségügyi problémák merülnek fel, melyek akadályoznak abban,
hogy emelt szintű érettségit tégy a független vizsgaközpontokban, erről az
egészségügyi intézmény által kiadott igazolást is csatolni kell;
 az idegen nyelvű dokumentumokkal (pl. érettségi bizonyítvány stb.) rendelkező
személyeknek a bejelentkezéshez szükséges iratokat le kell fordíttatniuk ukránra,
valamint az ukrán törvényekben előírt módon hitelesíttetni;
 a bejelentkező kártya.
A dokumentumok fénymásolatán fel kell tüntetned, hogy az eredetivel azonos (Згідно з
оригіналом), alá kell írnod és dátummal ellátnod.

Hogyan juthatok
bejelentkező kártyához?
Az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ honlapján http://
register.testportal.com.ua/, a Regisztráció (Реєстрація – 2016)
menüpont alatt töltsd ki a bejelentkező kártyát (реєстраційнa
карткa). Az adatlap véglegesítése után nyomtasd ki a rendszer
által kiadott dokumentumokat, majd kézírással töltsd ki a http://
testportal.gov.ua/register/ oldalon található útmutató szerint.
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Meddig és hová küldhetem be
a jelentkezéshez szükséges okiratokat?
Legkésőbb 2016. március 4-ig a fentebb felsorolt és kitöltött dokumentumokat,
okiratokat a jelenlegi iskoládban kell leadni. Ha a korábbi években érettségiztél,
illetve jelenleg szakképző vagy más felsőfokú intézmény hallgatója vagy,
postázd az illetékes regionális független vizsgaközpont címére (letölthető a
http://testportal.gov.ua/regions/
címen),
lehetőleg
ajánlott
levélként.
Kárpátaljáról közvetlenül az Ivano-Frankivszki Regionális Központhoz.

Honnan tudhatom, hogy a jelentkezésemet elfogadták-e?
A független vizsgaközpontban történő emelt szintű érettségire való bejelentkezésed
elfogadásának megerősítését a nevedre szólóan megküldött tájékoztató levélcsomag és
„szertifikát” igazolja. Az idei évben érettségizőknek a saját iskolájuk címére, a korábbi
évek végzőseinek, illetve a szakképző és más felsőfokú intézmények hallgatóinak a
bejelentkező kártyán feltüntetett címre e tájékoztatást.
Amennyiben a bejelentkezéstől számított három héten belül nem kapsz semmilyen
értesítést arról, hogy a jelentkezésed érvényes, fordulj a megfelelő regionális
központhoz, ahol telefonon kérhetsz információt (a http://testportal.gov.ua/regions/
című honlapon megtalálhatod a regionális központokat és azok telefonszámait).
Amennyiben elutasító levelet kapsz a vizsgaközponttól, pótold az elutasítást kiváltó
hiányosságokat, s küldd el újra a regionális központnak a regisztráláshoz szükséges
iratokat.
Amennyiben az eredetileg kiválasztott tantárgyak helyett más tantárgyból szeretnél
vizsgázni, vagy a korábban leadott személyes adataidon szeretnél változtatni, újra be kell
jelentkezned, megküldve a regionális központnak a bejelentkezéshez szükséges
okiratokat, valamint a már korábban megkapott regisztrációt igazoló „szertifikátot”.
A kiválasztott tantárgyak listáján legkésőbb legkésőbb márciusig (a pontos dátumért
érdemes figyelni a regisztrációs portált), a regisztrációs adatokban történt
változtatásokat pedig legkésőbb áprilisig lehet benyújtani. (Mindkét dátum esetében a
postai bélyegző kelte a mérvadó.)

Tipp!

Ne halaszd a jelentkezésedet az utolsó napra! Ez további nehézségeket okoz
mind számodra, mind a központok munkatársai számára.

Milyen esetekben nem történik meg a független
vizsgaközpontban való regisztrálásod?
Nem történik meg a független vizsgaközpontban való regisztrálásod,
amennyiben:
 nem csatolsz minden iratot, melyek a bejelentkezéshez szükségesek;
 nem helyesen töltöd ki a bejelentkező kártyát;
 nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetsz fel a bejelentkező kártyán;
 a jelentkezésedet a megadott határidő lejárta után nyújtod be.
A független vizsgaközpontban tett bejelentkezésed elutasításáról ajánlott
levélben kapsz értesítést.

Hol kaphatok segítséget a regisztrációhoz?
Kárpátalján segítséget kaphatsz:
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában az alábbi címen:
90202 Beregszász, Kossuth tér 6. www.kmf.uz.ua
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-péntek, 8:00-17:00 közép európai idő szerint, valamint szombat 8:00-12:00.
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Miből kell vizsgáznom, ha jelentkezem
a tesztelésre?
Minden szak esetében a felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy
milyen tantárgyakból szerzett szertifikátot kell benyújtani. Viszont
bármely szakra jelentkezel, kötelező az ukrán nyelv és irodalom vizsga!

Hasznos infó!
A magyar nyelv idén sem választható
tantárgy, azonban jó hír, hogy a magyar
nyelv és irodalom szakot meghirdető
felsőoktatási intézmények a magyar
nyelv és irodalom felvételi vizsgát házon
belül is (tehát saját intézményen belül)
megszervezhetik.

Mindegy, hogy az ukrán
nyelv és irodalom mellé
milyen tárgyat választok?

Milyen tantárgyakból
választhatok?
A jelentkezés során 12 vizsgatárgyból
tudsz választani:
1. ukrán nyelv és irodalom (kötelező);
2. matematika;
3. Ukrajna története;
4. fizika;
5. kémia;
6. biológia;
7. földrajz;
8. angol nyelv;
9. német nyelv;
10. francia nyelv;
11. spanyol nyelv;
12. orosz nyelv.

Nem! Egyáltalán nem mindegy. Mielőtt kiválasztod, milyen tantárgyakból
szeretnél vizsgázni, meg kell nézned, hogy az általad választott szakra
milyen tantárgyakból kell központi érettségi teszteket írnod.
Fontos, hogy minden általad választott felsőoktatási intézmény felvételi
tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az adott szakra milyen teszteket
(szertifikátokat) fogadnak el a jelentkezés során, hiszen előfordulhat, hogy
ugyanarra a szakra más-más tesztekkel juthatsz be a különböző
intézményekbe! Az egyes intézmények felvételi tájékoztatóját azok
honlapján találod meg.

Tipp!

A kárpátaljai felsőoktatási intézmények elérhetőségeit megtalálhatod
a http://osvita.ua/vnz/entrance/11737/ címen.

Élj vele!

Hány intézménybe
jelentkezhetek egyszerre?

A jelentkezők államilag finanszírozott képzésre 5 szakra összesen 15 kérelmet nyújthatnak
be. Nem államilag finanszírozott képzésre korlátlan számú kérelem benyújtható.
Ebben az évben is meg kell jelölni a benyújtott kérelmek prioritását, vagyis azt, melyik
felsőoktatási intézmény melyik szakját részesíted előnyben sikeres felvételi esetén. Ha a
felvételiző az általa első helyen szakra felvételt nyer és beiratkozik, akkor az alacsonyabb
prioritással megjelölt szakokra már nem iratkozhat be, azok automatikusan törlődnek.
Ha a jelentkezőt nem veszik fel az általa első helyen megjelölt szakra, akkor csak a
másodikra nyerhet felvételt, amire ha beiratkozik, az sorrendben alább megjelöltek
törlődnek. Ha a másodikra sem nyer felvételt, akkor a harmadikra nyerhet, és így tovább.
Nagyon fontos a felvételizőknek odafigyelni arra, hogy jelentkezésük pillanatában
megjelöljék a választani kívánt szakok és/vagy intézmények prioritását - azaz a fontossági
sorrendet - , mivel a felvételi eljárás során ezen a sorrenden már nem változtathatnak!
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Ha nem jelentkezem független tesztelésre
csak az iskolában teszek érettségit, attól
még jelentkezhetek főiskolára, egyetemre?
Nem! A jelenleg hatályos ukrán törvények szerint felsőoktatási
intézménybe csak az jelentkezhet, aki részt vesz a független tesztelésen.
Tehát ne hagyd ki, ne foszd meg magad a lehetőségtől!

Hány pontot kell elérnem
ahhoz, hogy felvegyenek?
A tesztvizsgák eredményeit ebben az évben is egy 100-tól 200 pontig terjedő
skálán értékelik, azonban csak az a tanuló kaphat minimum 100 pontot, aki elérte a
teszten meghatározásra kerülő minimumpontszámot!
A felsőoktatási intézmények határozhatják meg, hogy milyen minimumpontszámú
szertifikáttal szükséges a felvételizőnek jelentkeznie. Ez akár 100 pont is lehet.
A főiskolák és egyetemek tavaly óta abban is dönthetnek, hogy a jelentkező mely
eredményei, milyen mértékben számítanak bele a felvételi összpontszámába. A
felvételi összpontszáma a következő részekből tevődik össze: a felvételi tárgyaidra
kapott pontszámok (ezek kerülnek rá a szertifikátra), az érettségi bizonyítvány
átlagából kiszámolt pontszámok, illetve esetleges többletpontok.

Fontos!

A felvételi összpontszám arányai a következőképpen alakulnak:

 A felvételi vizsgatárgyakból a külső független értékelésen szerzett pontszám
tárgyanként nem képezheti kevesebb mint 20%-át a felvételi összpontszámnak,

 az érettségi bizonyítvány átlaga 0-10%-a lehet az összpontszámnak,
 a többletpontokat pedig 0-tól 5%-ig súlyozhatja a felsőoktatási intézmény.
(Többletpontot egyébként ukrajnai országos szintű tantárgyi vetélkedőkön való
részvételért és egyéb, a felvételit szabályozó rendelkezésekben meghatározott
kiemelkedő eredményekért kaphat egy-egy jelentkező).

Tipp!

A hozott eredményeid súlyozásáról tájékozódj a választott felsőoktatási
intézmény felvételi tájékoztatójában!

Melyik tesztet írhatom
magyar nyelven?
A matematika, az Ukrajna története, a fizika, a kémia, a biológia és
a földrajz teszteket a jelentkezők kérésére lefordítják magyar
nyelvre is. Az ukrán nyelv és irodalom, az angol, a német, a francia,
a spanyol és az orosz nyelv vizsgafeladataiból nem készül fordítás.

Fontos!

A tesztvizsga nyelvét az elektronikus jelentkezésnél kell
kiválasztanod!

9

Mikor lesznek a tesztvizsgák?
Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2016-ban május
5. és június 17. között kerülnek megrendezésre a vizsgák a
független tesztközpontokban.
A vizsgák időpontjai:
ukrán nyelv és irodalom

május 5. (csütörtök)

matematika

május 11. (szerda)

Ukrajna története

május 13. (péntek)

orosz nyelv

június 3. (péntek)

spanyol nyelv

június 6. (hétfő)

angol nyelv

június 7. (kedd)

német nyelv

június 8. (szerda)

francia nyelv

június 9. (csütörtök)

biológia

június 10. (péntek)

fizika

június 13. (hétfő)

földrajz

június 15. (szerda)

kémia

június 17. (péntek)

Fontos!
A vizsgák időpontjait figyeld a
http://testportal.gov.ua/ oldalon!

Mikortól jelentkezhetek
a felsőoktatási intézményekbe?
A felvételi időszak határidőit mindig érdemes fokozott figyelemmel kísérni. A
molodsij specialist és bakalavr képzések nappali tagozatára az egész országban
egységesen július 11-én kezdődik a felvételi időszak. Azok számára, akik felvételi
vizsgát tesznek, július 20-án lejár a jelentkezés határideje, a felvételi vizsgák pedig
július 21. és július 27. között zajlanak majd. Mindenki más számára augusztus 1-ig
nyitott lesz a jelentkezés lehetősége. Levelező képzésre történő jelentkezés esetében
a felsőoktatási intézmények határozzák meg a felvételi periódust, ami nem lehet
több, mint egy hónap.
A jelentkezési határidőket tekintve mindenképp olvassátok el és
figyeljétek a választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatóját!
A levelező tagozaton, illetve speciális esetekben szakonként az
időpontok eltérőek lehetnek! A KMF-en a nem akkreditált képzési
programokra a jelentkezési időszak: 2016. július 11. – augusztus 31.

Fontos
megjegyzés!
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Mi a teendő, ha már van ifjú szakember (молодший
спеціаліст) végzettségem, de még szeretnék továbbtanulni?
Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú
szakember” (молодший спеціаліст, molodsij specialist), szintű végzettséget Ukrajnában,
szertifikát benyújtása nélkül, a választott intézményben tett felvételi vizsga alapján is
felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, ha rokon szakra jelentkeznek. Az egyes
felsőoktatási intézmények felvételi szabályzatuk mellékletében felsorolják, hogy az
intézmény milyen szakjaira milyen „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) diplomával
nyerhetnek felvételt a diákok anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.

Ki jelentkezhet specialist vagy
magiszteri képzésre?
Specialist vagy magiszteri képzésre azok jelentkezhetnek, akik
alapképzésben már szereztek bakalavr diplomát. A jelentkezés után a
választott intézményben tehető felvételi vizsga, ily módon nyerhető
felvétel a kiválasztott szakra.

Hasznos
tudnivaló!

A jelentkezők államilag finanszírozott képzésre összesen 15
kérelmet nyújthatnak be.
A felvételizők nem államilag finanszírozott szakokra korlátlan
számú kérelmet nyújthatnak be.

Változást jelent az előző évek gyakorlatához képest, hogy nem
csak az alapképzés (bakalavr) szakirányának megfelelően lehet
specialist és magiszteri képzésre felvételizni, hanem lehetővé
vált a szakirányok közötti átjárás a két képzési szint között.
2016-ban alapképzésre, nappali tagozatra csak elektronikus úton lehet
jelentkezni! Jelentkezés ezen a honlapon: http://ez.osvitavsim.org.ua

Fontos
változások!
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Ha ügyesen vetted a független tesztelés akadályát, vagy az általános iskola 9.
osztálya elvégzése után szakképzésen gondolkodsz, rengeteg továbbtanulási
lehetőség közül választhatsz. Ezek között vannak olyanok, melyeket részben
vagy teljes egészében magyarul végezhetsz el anélkül, hogy el kellene
költöznöd Kárpátaljáról. Ebben a fejezetben ezeket a szakképzési, főiskolai és
egyetemi továbbtanulási lehetőségeket mutatjuk be Neked.

Továbbtanulás Kárpátalján
magyar nyelven

Milyen egyetemi vagy főiskolai magyar
nyelvű képzések közül választhatsz?
Az egyik intézmény, ahol magyar nyelven tanulhatsz Kárpátalján, az 1996-ban
alapított II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (a továbbiakban KMF),
mely III. akkreditációs szintű ukrajnai felsőoktatási, államilag elismert intézmény.

A főiskoláról bővebben a www.kmf.uz.ua
honlapon tájékozódhatsz.

Tipp!

Miért érdemes a KMF-et választanod?
 Anyanyelveden tanulhatsz, de lehetőséged van megtanulni az államnyelvet, az
ukránt is.

 Ukrajnában egyedülálló módon tanulhatsz tandíjmentesen nappali tagozatos
képzésen.

 Államilag akkreditált felsőoktatási intézményben, az állami intézmények által
kiadottakkal azonos diplomát szerezhetsz.

 Széleskörű szakválasztási lehetőség áll a rendelkezésedre.
 Egy időben több szakon is tanulhatsz, így egyszerre több diplomát is szerezhetsz.
 Ha egyszerre tanulsz az intézmény nappali és levelező tagozatán, a levelező
képzés is ingyenes.

 Színvonalas oktatásban részesülhetsz, jól felszerelt tantermekben sajátíthatod el a
tananyagot.

 Külföldi tanulmányutakon, magyarországi részképzéseken vehetsz részt, illetve
számos ösztöndíj elnyerésére is esélyt kaphatsz.

 A főiskolai képzéseken kívül lehetőséged nyílik aktív diákéletet élni. Részt vehetsz

különböző sporteseményeken, színházi előadásokon, irodalmi esteken, bálokon
és egyéb rendezvényeken.
 A tehetséges diákoknak lehetőségük van megmutatni képességeiket táncos,
zenés produkciók formájában is.
 Egy rendkívül impozáns, gyönyörűen felújított épületben tanulhatsz a város
központjában.
 A távolabbról érkezőknek a főiskolától pár méterre található összkomfortos
kollégiumi férőhely is biztosított.
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A másik ilyen intézmény az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű
Humán-és Természettudományi Kara (a továbbiakban UNE), mely 2008
szeptemberében nyílt meg mai formájában. Jelenleg három tanszék működik
a karon belül, melyek közül mindegyik IV. akkreditációs szinttel rendelkezik:
1. Magyar Filológia
2. Magyar Történelem és Európai Integráció
3. Fizika és Matematika

Az UNE magyar karáról bővebben a
www.magyarkar-une.org honlapon tájékozódhatsz

Tipp!

Miért érdemes az UNE Magyar Tannyelvű Humánés Természettudományi Karát választanod?
 Államilag elismert diplomát szerezhetsz.
 A választott szakkal párhuzamosan lehetőséged van más szakokon is tanulni, így
ugyanazon időterminusban két diplomát is szerezhetsz.

 Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelveden tanulhatod, a karon tartott
ukrán nyelvű tanfolyamok segítségével elsajátíthatod az államnyelvet is.

 Állami ösztöndíjban részesülhetsz (tanulmányi átlagtól függően 1050-1500 hrivnya/hó)








emellett külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat nyerhetsz. Magyarországi részképzéseken
és nyári egyetemeken vehetsz részt.
A kettős diploma megszerzésének lehetősége is adott. Az UNE-n megszerzett
baccalaureusi (bakalavr) diploma birtokában 1-2 évig a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetemen (ELTE) folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet diplomáját
megkaphatod.
Aspirantúrán (PhD képzés) való továbbtanulás lehetősége (Kárpátalján csak az UNE-n)
is adott.
A bakalavr diploma birtokában más, az elvégzett szakiránytól eltérő szakokra is
felvételizhetsz mesterképzésre az UNE-n belül, így egy év múlva megkapod a másik
szak mester (magiszteri) diplomáját is.
Olyan ingyenes tanulmányi utakon vehetsz részt, mint például Cern (Svájc), Milánó
(Olaszország), Lendva (Szlovénia), Velence (Olaszország), Európai Parlament (Belgium),
az Országház, a Paksi Atomerőmű, illetve a Rényi Matematikai Intézet (Magyarország).
A legkorszerűbb technikai eszközökkel történő oktatásban vehetsz részt (3D nyomtató,
legkorszerűbb fizikai- és nyelvi laboratórium (lingvafon) terem áll a rendelkezésedre).
Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban.
A közeljövőben várható a magyar kar felújított kollégiumi részlegének átadása is.
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Kémia szak
a KMF-en!

Tandíj egy tanévre (BSc):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH

Neked ajánljuk, ha:
 érdekelnek a bolygónkat alkotó
kémiai elemek tulajdonságai
 érdekelnek a szerves és
szervetlen vegyületek
 szereted a kémiai kísérleteket
 érdeklődsz korunk biokémiai és
vegyipari újdonságai iránt

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 matematika
 kémia vagy biológia vagy földrajz vagy
idegen nyelv vagy Ukrajna története
Főbb tantárgyak:
 kristálykémia
 elemek kémiája
 szerves kémia
 szervetlen kémia
 fizikai és kolloid kémia
 kvantum kémia, bioszerves kémia
 analitikai kémia
Neked ajánljuk, ha:
 megismernéd az univerzum
minden részecskéjét
 képletekben gondolkodsz
 szeretnéd látni a fizika mélyebb
összefüggéseit
 szeretnél fizikai kísérleteket
magad is kipróbálni
 szeretnél kísérleti berendezéseket
tervezni, építeni
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 fizika
 matematika vagy kémia vagy idegen
nyelv vagy földrajz
Főbb tantárgyak:
mechanika
molekuláris fizika és termodinamika
elektromosság és mágnesesség
optika
elméleti mechanika
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Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 kémia tanár
 kutató egy kémiai
laboratóriumban
 feltaláló
Keretszámok:
 12 hely nappali
tagozaton (BSc)

Megjegyzés!
Az érettségi átlag és az egyes
vizsgatárgyak pontszámításkor
történő súlyozásáról az adott
intézményben érdeklődhetsz, mivel
ezeket az egyes intézmények
önállóan határozhatják meg.

Fizika szak az UNE
magyar karán!
Tandíj egy tanévre (BSc):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 6300 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 6850 UAH
Tandíj egy tanévre (Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 7500 UAH
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 fizika tanár
 dolgozhatsz kutatókutatóintézetben
 Dolgozhatsz kutató-fejlesztő ipari
vállalatoknál
Keretszámok:
 12 hely nappali tagozaton (BSc),
ebből 10 ösztöndíjas hely

Matematika szak a KMF-en
és az UNE magyar karán!
Neked ajánljuk, ha:
 képletekben gondolkodsz
 szeretnéd matematikai
ismereteidet elmélyíteni
 szeretnéd megismerni a
matematika törvényeit, s
ezek bizonyításait
 érdekel a számítógépes
hálózatok kiépítése,
üzemeltetése, karbantartása
 elsajátítanád az alapvetőbb
programozási nyelveket
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 matematika
 biológia vagy földrajz vagy fizika vagy
kémia vagy idegen nyelv (KMF)
Ukrajna története vagy fizika vagy
kémia vagy biológia vagy idegen nyelv
vagy földrajz vagy orosz nyelv (UNE)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 matematika vagy informatika tanár
 dolgozhatsz rendszergazdaként bármely
vállalatnál
 programozó (több programozási nyelvből)
 hálózati szakértő
 vállalhatsz munkát laboratóriumban,
kutató-intézetben
 kutató, elméleti tudós
Keretszámok a KMF-en:
 25 hely nappali és 20 hely
levelező tagozaton (BSc)
 25-25 hely nappali és levelező
tagozaton (Magiszter)
Keretszámok az UNE-en:
 15 hely nappali tagozaton (BSc),
ebből 10 ösztöndíjas hely

Megjegyzés!
Amennyiben az UNE-t választod, az
államilag támogatott keret egyben
ösztöndíjas helyet is jelent.

Újdonság!
2016-tól a KMF Matematika
szakán Magiszteri képzés indul!
Tandíj egy tanévre a KMF-en (BSc):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(BSc):
 államilag támogatott keret: 0
UAH
 nappali 6300 UAH
 levelező 4700 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(Specialist):
 államilag támogatott keret: 0
UAH
 nappali 6850 UAH
 levelező 5200 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en
(Magiszter):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0
UAH
 nappali 7500 UAH
 levelező 6000 UAH

Főbb tantárgyak a KMF-en:
 diszkrét matematika
 analitikus geometria
 gráfelmélet
 matematikai analízis
 algebra
 számrendszerek
 számítógépes
alapismeretek
 programozási nyelvek
 numerikus módszerek
Főbb tantárgyak az UNE-en:
 matematikai analízis
 felsőbb matematika
 analitikus mértan
 differenciális
összehasonlítás
 differenciális mértan
 informatika és
programozás
 a matematikai fizika
módszerei
 valószínűség-elmélet
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Számvitel és adóügy
szak a KMF-en!
Újdonság!
Neked ajánljuk, ha:
 érdekel a gazdaság
 szeretsz számolni
 szeretnél részt venni egy cég
könyvelésében
 szeretnéd megtanulni az
adózás fortélyait
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned
a független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 matematika
 földrajz vagy idegen nyelv vagy
Ukrajna története vagy biológia
vagy kémia

Biológia szak
a KMF-en!
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 biológia tanár
 kutató egy biológiai intézetben
vagy laboratóriumban
 foglalkozhatsz
természetvédelemmel
 kikísérletezhetsz új
gyógyszereket, eljárásokat

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 matematika
 biológia vagy kémia vagy földrajz vagy
idegen nyelv vagy Ukrajna története
Tandíj egy tanévre (BSc):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH
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Tandíj egy tanévre BSc:
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Mi lehetsz ha nagy leszel?
 tanár
 könyvelő
 adhatsz tanácsokat egy cég
pénzügyi helyzetével kapcsolatban
Főbb tantárgyak:
 gazdaságtan
 számvitel
 matematika
 pénzügy
 mikroökonómia
 statisztika
Keretszámok:
 25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BSc)

Neked ajánljuk, ha:
 érdekel a téged körülvevő élővilág
 szereted a növényeket és az
állatokat
 kíváncsi vagy az emberi szervezet
működésére, felépítésére
 szívesen tanulmányozod az élő
környezetet
 szeretsz a gyakorlatban
bizonyítékot szerezni a világ
dolgainak működéséről
Keretszámok:
 25-25 hely nappali és levelező
tagozaton (BSc)
 25-25 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)
Főbb tantárgyak:
 botanika
 anatómia
 genetika
 zoológia
 mikrobiológia
 növényfiziológia
 citológia
 természetvédelem
 ökológia

Neked ajánljuk, ha:
 érdekel a világ országainak természetvilága és
gazdasága
 szívesen böngészed a Világatlaszt
 lelkesedsz a természetjárásért
 szeretnéd megismerni bolygódat — a Földet, illetve
a mellette keringő csillagokat és egyéb bolygókat
 érdekel a meteorológia, szeretnéd tudni a másnapi
időjárást
 szívesen gyűjtesz köveket és kíváncsi vagy, mit
mesélnek
 a vizek nyelvét is beszélni akarod
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 földrajz tanár
 részt vehetsz expedíciókon
 dolgozhatsz kutatóként egy földrajzi intézetnél
 foglalkozhatsz természetvédelemmel,
turisztikával, idegenvezetéssel
 dolgozhatsz egy meteorológiai mérőállomáson
 utazhatsz ég és föld középpontja felé
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 földrajz
 Ukrajna története vagy matematika vagy
biológia vagy kémia vagy idegen nyelv
Neked ajánljuk, ha:
 szereted az országok nevezetességeit és
szeretnéd megtanulni a hozzájuk kapcsolódó
adatokat, információkat
 szeretnéd megmutatni a helyi természeti és
építészeti értékeket másoknak is
 fontos számodra, hogy megtudd hová
érdemes elutazni
 érdekelnek az egyes helyekhez fűződő sztorik,
legendák és másoknak is elmesélnéd azokat
 szeretnél bekapcsolódni a helyi turizmusba
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned
a független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 Ukrajna története
 földrajz vagy idegen nyelv vagy
matematika vagy biológia vagy
kémia
Mi lehetsz ha nagy leszel?
 idegenvezető
 tanár
 dolgozhatsz utazási irodában
 bekapcsolódhatsz a helyi turizmus
fellendítésébe

Földrajz szak
a KMF-en!
Tandíj egy tanévre (BSc):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Keretszámok:
 25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BSc)

Főbb tantárgyak:
 meteorológia
 geológia
 geomorfológia
 vízföldrajz
 népességföldrajz
 csillagászat
 talajtan
 a világ országainak
gazdaságföldrajza
 a világ országainak
természetföldrajza
 Kárpátalja földrajza
 térképtan

Turizmus szak
a KMF-en!
Újdonság!
Tandíj egy tanévre BSc:
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Főbb tantárgyak:
 földrajz
 történelem
 külgazdaságtan
 EU-s ismeretek
 művelődéstörténet
 művészettörténet
Keretszámok:
 25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BSc)
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Tandíj egy tanévre (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 2700 UAH

Óvodapedagógia
szak a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha:
 szereted a gyerekeket
 nem felejtetted el, milyen volt gyermeknek lenni
 a játékos gondolkodás nem áll messze tőled
 van érzéked a neveléshez
 kreatív vagy
 jó kézügyességed van
 szeretsz rajzolni, énekelni, játszani
 felelősségtudó, türelmes és elhivatott vagy
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 Ukrajna története
 idegen nyelv vagy matematika vagy
biológia vagy földrajz vagy kémia
Keretszámok:
 25 hely nappali és 20 hely
levelező tagozaton (BA)

Neked ajánljuk, ha:
 szereted a gyerekeket
 szereted a matekot, a nyelveket és
az irodalmat is
 érthető formában el tudod
magyarázni a világ bonyolult dolgait
 örömmel vezetnél be kisdiákokat az
írás és olvasás világába
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 matematika (alap szint)
 idegen nyelv vagy Ukrajna története
vagy biológia vagy földrajz vagy kémia
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 tanító elemi osztályokban
 dolgozhatsz szervező tanárként
 napközis nevelő
 szakkörvezető
Keretszámok:
 20 hely nappali és 40 hely
levelező tagozaton (BA)
 20-20 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)
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Főbb tantárgyak:
 pszichológia
 pedagógia
 gyermekirodalom
 anyanyelv és annak
tantárgy-pedagógiája
 ének-zene és annak
tantárgy-pedagógiája
 természetismeret
tantárgy-pedagógia
 matematikai
készségfejlesztés
 rajz és annak tantárgypedagógiája

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 dolgozhatsz óvónőként állami vagy
magánóvodában
 lehetsz óvodaigazgató
 bébiszitter
 sőt a saját gyermekedet is jobban
tudod fejleszteni

Tanítói szak
a KMF-en!
Főbb tantárgyak:
 pszichológia
 pedagógia
 gyermekirodalom
 anyanyelv és tantárgypedagógiája
 ének-zene és tantárgypedagógiája
 természetismeret és
tantárgy-pedagógiája
 matematika és
tantárgy-pedagógiája
 rajz és tantárgypedagógiája
 magyar irodalom
Tandíj egy tanévre (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 2900 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 3020 UAH

Történelem szak a KMF-en
vagy az UNE magyar karán!
Neked ajánljuk, ha:
 érdekel a múlt, a különböző
történelmi korok
 könnyen tájékozódsz az időben
 van érzéked az összefüggések
meglátásához
 szeretnéd megérteni a múlt és
jelen történéseit, összefüggéseit

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 Ukrajna története
 idegen nyelv vagy földrajz vagy
matematika vagy biológia vagy kémia
(KMF) matematika vagy idegen nyelv
vagy földrajz vagy orosz nyelv (UNE)
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 történelem tanár
 bölcsész
 múzeumvezető
 régész
 kutató
 levéltáros
 idegenvezető
Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (BA):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 6850 UAH
 levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en
(Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n
(Specialist):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 7350 UAH
 evelező 4350 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n
(Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 8350 UAH
 levelező 5200 UAH

Főbb tantárgyak a KMF-en:
 régészet
 világtörténelem az ősközösségi
rendszerektől az ókoron át
napjainkig
 Ukrajna története
 Magyarország története
 történelem és tantárgy-pedagógiája
 historiográfia
 politológia
 szociológia
 antropológia
 néprajz
Főbb tantárgyak az UNE-n:
 világtörténelem az ősközösségi
rendszerektől az ókoron át
napjainkig
 archeológia
 Oroszország története
 forrástan
 történelmi honismeret
 a történelem oktatásának
módszertana
 kulturológia
 a jogismeret alapjainak oktatási
módszertana
 Magyarország története és kultúrája
 a történelem elmélete és
módszertana
 a demokrácia alapjai
Keretszámok a KMF-en:
 25 hely nappali és 20 hely
levelező tagozaton (BA)
 25 hely nappali és 20 hely
levelező tagozaton
(Specialist)
Keretszámok az UNE-n:
 15 hely nappali és levelező
tagozaton (BA), ebből
 5 ösztöndíjas hely nappali
tagozaton
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Magyar filológia szak, a KMF-en
és az UNE magyar karán!
Neked ajánljuk, ha:
 érdekel a kultúra, a nyelv és az irodalom
 tudományos ismeretekre vágysz
anyanyelvedről
 szeretsz olvasni, s ezt az élményt másokkal is
megismertetnéd
 nem csak művelni, de tanítani is szeretnéd
anyanyelvedet
 hozzá akarsz járulni a kárpátaljai magyarság
nemzeti identitásának megőrzéséhez
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 idegen nyelv vagy magyar nyelv (KMF: a
jelentkezők a főiskolán tehetnek vizsgát
magyar nyelvből) Ukrajna története (UNE)
 Ukrajna története vagy földrajz vagy
matematika vagy biológia vagy kémia (KMF)
matematika vagy fizika vagy kémia vagy
biológia vagy földrajz vagy orosz nyelv vagy
idegen nyelv (idegen nyelvből tett sikertelen
vizsga esetén a felvételiző magyar nyelvből
tehet vizsgát az egyetemen) (UNE)
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 magyar nyelv és irodalom tanár
 dolgozhatsz egy újságnál
 nyelvi lektor, fordító, tolmács
 kiadványszerkesztő
 lehet belőled irodalmár/nyelvész kutató is
 jó magyar nyelvtudásodat hivatali
ügyintézőként is alkalmazhatod
 dolgozhatsz nyelviskolában
Keretszámok a KMF-en:
 20 hely nappali és 30 hely levelező tagozaton
(BA)
 12-12 hely nappali és levelező tagozaton
(Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
 30-30 hely nappali és levelező tagozaton (BA),
ebből 10-5 hely nappali és levelező tagozaton
(BA) ösztöndíjas hely
 15-15 hely nappali és levelező tagozaton
(Specialist), ebből 10-2 hely nappali és
levelező tagozaton (Specialist) ösztöndíjas hely
 15-15 hely nappali és levelező tagozaton
(Magiszter), ebből 5-2 hely nappali és levelező
tagozaton (Magiszter) ösztöndíjas hely
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Főbb tantárgyak a KMF-en:
 mai magyar nyelv
 gyermekirodalom
 világirodalom az ókortól a jelen
korig
 magyar irodalom a kezdetektől
napjainkig
 kárpátaljai magyar irodalom
 általános nyelvészet
 szociolingvisztika
 nyelvtörténet
 nyelvjárástan
 nyelvpolitika
 néprajz
 a magyar nyelv, a magyar irodalom
és a világirodalom tanításának
módszertana
 más modern nyelv- és
irodalomtudományi tárgyak
Főbb tantárgyak az UNE-en:
 mai magyar nyelv
 magyar irodalomtörténet
 bevezetés a nyelvtudományba
 bevezetés az irodalomtudományba
 bevezetés a finnugrisztikába
 helyesírási gyakorlat
 magyar nyelvtörténet
 nyelvjárástan
 anyanyelvi és irodalmi tantárgypedagógia
 stilisztika és nyelvművelés
 észt nyelv
 a retorika alapjai
 szociolingvisztika
 irodalomelmélet
 a kortárs irodalom aktuális
kérdései
 a világirodalom története
Tandíj egy tanévre a KMF-en (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (BA):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 4500 UAH
 levelező 4250 UAH
Tandíj egy tanévre a KMF-en
(Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(Specialist):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 5000 UAH
 levelező 4350 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en
(Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 6000 UAH
 levelező 5000 UAH

Angol szak
a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha:
 szereted az angol nyelvet és
kultúrát
 érdeklődsz az angol és amerikai
irodalom iránt
 szívesen utazol, társalogsz
idegen nyelven
 nem csak művelni, de tanítani is
szeretnéd ezt a nyelvet

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 angol nyelv
 Ukrajna története vagy földrajz vagy
matematika vagy biológia vagy kémia
Tandíj egy tanévre (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Neked ajánljuk, ha:
 jó alapokkal rendelkezel ukrán nyelvből
 szereted az ukrán irodalmat és kultúrát
 hozzá szeretnél járulni ahhoz, hogy jobban
oktassák az államnyelvet a magyar iskolákban
Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 Ukrajna története
 Idegen nyelv vagy földrajz vagy
matematika vagy biológia vagy kémia

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 ukrán nyelv és irodalom tanár, de tarthatsz
magánórákat is
 alkalmazhatnak tolmácsként, fordítóként is
 dolgozhatsz nyelviskolában
 részt vehetsz különböző határ menti
együttműködésekben vagy konzulátusi
munkakörökben
Tandíj egy tanévre (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 angol tanár iskolában, de
adhatsz magánórákat is
 dolgozhatsz nyelvész kutatóként
 a tudásodat tolmácsként vagy
fordítóként is alkalmazhatod
 dolgozhatsz nyelviskolában
 idegenvezető
Főbb tantárgyak:
 angol nyelvtan
 világirodalom
 angol és amerikai irodalom
 az idegen nyelv tanításának
tantárgy-pedagógiája
 általános nyelvészet
 fonetika
 stilisztika
 országismeret
 beszédgyakorlat
Keretszámok:
 40 hely nappali és
85 hely levelező
tagozaton (BA)

Ukrán szak
a KMF-en!
Főbb tantárgyak:
 mai ukrán nyelv
 gyermekirodalom
 világirodalom ókortól a
jelen korig
 ukrán irodalom a
kezdetektől napjainkig
 kárpátaljai ukrán irodalom
 általános nyelvészet
 szociolingvisztika
 nyelvtörténet
 nyelvjárástan
 az ukrán nyelv tanításának
módszertana magyar
anyanyelvűeknek
Keretszámok:
 15 hely nappali és 25
hely levelező
tagozaton (BA)
 12-12 hely nappali és
levelező tagozaton
(Specialist)
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Országismeret (Nemzetközi kapcsolatok
-Politológia-Szakfordító/Tolmács) szak
az UNE magyar karán!
Neked ajánljuk, ha:
 érdekel a politika
 jól beszélsz idegen nyelveket
 meglátod a mélyebb
összefüggéseket, van
érzéked az elemzéshez
 jó a „diplomáciai érzéked”

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 ukrán nyelv és irodalom
 idegen nyelv
 Ukrajna története vagy földrajz
Tandíj egy tanévre (BA):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 9000 UAH
 levelező 6500 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 10800 UAH
 levelező 8400 UAH
Tandíj egy tanévre (Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 12000 UAH
 levelező 9500 UAH

Fontos megjegyzés!
Az UNE esetében az államilag támogatott
helyek száma, illetve a tandíjak összege
változhat az egyetem felvételi
bizottságának döntése értelmében!
Pontos információ a későbbiekben
várható, melyről az intézményben és
annak honlapján tájékozódhatsz!

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 politológus, politikai elemző
 idegenvezető, idegenvezetőfordító
 szakfordító
 külföldi turisztikai ügynökség
vezetője
 nemzetközi elemző
 diplomáciai ügynökség titkára
 diplomáciai ügynök
 diplomáciai futár
 attasé

Főbb tantárgyak:
 nemzetközi kapcsolatok
 jog
 szakfordítás
 szociológia
 politológia
 idegen nyelv
 diplomáciai etikett és
protokoll
 kulturológia
 geopolitika
 nemzetbiztonság
 nemzetközi turizmus
 számítástechnikai és
informatikai ismeretek
Keretszámok:
 40 hely nappali és
85 hely levelező
tagozaton (BA)

Fontos infó!
2016-ban a KMF alapképzésére (BA/BSc képzés), a felvételi követelmények
teljesítésével, versenyen kívüli felvételre jogosultak:
 a roma nemzetiségű jelentkezők;
 a KMF-el stratégiai együttműködési szerződést kötő középiskolák végzősei;
 a szórványvidékről érkező jelentkezők a magyar nyelv és irodalom, a tanítói és
az óvodapedagógia szakokon;
 azok a jelentkezők, akik a főiskola előkészítő tanfolyamát sikeresen teljesítették.
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A továbbtanulás fontossága egyértelmű, a jó döntés meghozatalához
pedig sok információra van szükség. Semmiképpen sem érdemes olyan
szakmát választani, aminek az alaptantárgyai már az iskolában sem
érdekeltek. Válassz olyan területet, amivel akár a szabadidődben is
foglalkoznál, végzése közben úgy érzed, repül az idő!

Továbbtanulni nem csupán egyetemen vagy
főiskolán lehet, hiszen választhatjátok a
SZAKKÉPZÉST is!
Mely intézményekbe
jelentkezhetsz?
Ukrajnában a felsőfokú képzést biztosító oktatási intézményekhez tartoznak a
különböző koledzsek és technikumok is. Tehát a szakképző intézményeket is
felsőoktatási intézményekként tartják számon, csak alacsonyabb (I-II.) fokozatú
akkreditációval rendelkeznek, szemben az egyetemekkel vagy akadémiákkal (III-IV.
fokozat). Az intézmények besorolása szigorú feltételekhez kötött, ez az úgynevezett
akkreditációs folyamat. Általában I. fokozatú felsőoktatási intézménynek számítanak
a technikumok, a különböző képzők és az érettségit is biztosító szakiskolák. Ez
utóbbi intézményekbe a 9. osztályt követően lehet felvételizni. II. fokozatú
intézményeknek a koledzsek és más hasonló szintű intézmények minősülnek.

Hogyan
jelentkezhetsz?
Szakképzésre (molodsij specialist, ifjú szakember) az általános iskola elvégzése
után (9. osztály után) lehet jelentkezni, de az is felvételizhet, aki már elvégezte
a középiskolát és szerzett érettségi bizonyítványt. A jelentkezés feltétele: az
előírt két tárgyból felvételi vizsga sikeres teljesítése, továbbá az intézmény
ilyenkor figyelembe veszi az általános iskolai bizonyítvány eredményét is. Aki
rendelkezik már középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, az ifjú specialista
képzési szint második évfolyamára is felvételizhet, amennyiben rendelkezik a
megfelelő, külső független értékelésen szerzett szertifikáttal (сертифікат).

Milyen végzettséget
szerezhetsz?
Az érettségi után legalább két éves képzés elvégzésével az I.
fokozatú intézményekben ifjú szakember (molodsij specialist)
képesítés szerezhető.
Az érettségire épülő legalább négy éves képzés után azon
intézményekben, amelyek II. fokozatúak (koledzsek) Bakalavr
(baccalaureus) képesítés kapható.
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Van magyar nyelvű szakképzés? – IGEN!
Az alábbi intézményeket tartsd szem előtt, ha anyanyelveden tanulnál tovább:

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Általános iskolai végzettséggel „ifjú szakember" szintű
képzésre jelentkezők számára előírt felvételi vizsgák:
„Ifjú szakember" szintű szak
Óvodapedagógia

Szociális munka
Számvitel és adóügy
Alkalmazott matematika
Turizmus

Felvételi tárgyak
1. Ukrán nyelv
2. Irodalom (magyar és világ)
1. Ukrán nyelv
2. Irodalom (magyar és világ)
1. Ukrán nyelv
2. Matematika
1. Ukrán nyelv
2. Matematika
1. Ukrán nyelv
2. Földrajz

Tipp!
Bővebb
információt
nyújt a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai
Magyar
Főiskola Felvételi Irodája
www.kmf.uz.ua,
www.facebook.com/
IIRFKMF/
2016-ban a Főiskola összesen
5 helyet biztosít versenyen
kívüli felvételre azoknak a
roma
nemzetiségű
jelentkezőknek, akik teljesítik
a felvételi követelményeket.

Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs

Fontos infó!

II. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 88015, Ungvár, Minaji u. 38/80., tel.: (0312) 663-737
uzhgorod@kkmmail.ru
Ének-karmesteri, koreográfusi, népi hangszerek, fúvós- és esztrádhangszerek, rendezői,
könyvtárosi szak működik. Itt magyar tagozat is van. A diploma mellé minden végzős
megkapja a művelődés-szervezői képesítést is. Kollégiumi szállás igény esetén biztosított.

Munkácsi Agráripari Koledzs
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 89600 Munkács, Matroszova u. 32., tel.: (03131) 2-20-20
mdat@yandex.ru
Magyar csoport kellő létszám esetén, az állategészségügyi szakon indulhat.

Munkácsi Humán-Pedagógiai Koledzs
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 89600 Munkács, Komenszjkoho u. 59., tel.: (03131) 3-93-55
pedinstitut@ukrpost.ua
Magyar csoport a tanítóképzésen belül induló, kellő számú jelentkező esetén.

Beregszászi Egészségügyi Koledzs
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény
Elérhetőség: 90200 Beregszász, Munkács u. 3., tel.: (03141) 2-33-53
http://bmk.at.ua/
Magyar csoport felcser tagozaton indul.
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Ha a magyar nyelvű képzések között nem találtál számodra megfelelőt,
Kárpátalja más felsőoktatási intézményeinek szakválasztékával is érdemes
megismerkedned, hátha itt találsz számodra megfelelőt. A következő
fejezetben a Kárpátalján ukrán nyelven végezhető képzési lehetőségeket
mutatjuk be számodra.

Továbbtanulás Kárpátalján
ukrán nyelven

Ukrán tannyelvű egyetemi szintű
képzések Kárpátalján
Ha mindig is az volt az álmod, hogy EGYETEMRE járj, de az általad
választott szak nem tanulható magyar nyelven, ez esetben itt egy kis
ízelítő a Kárpátalján végezhető ukrán tannyelvű szakokból.

Az Ukrajnában működő felsőoktatási
tanintézményekről
bővebb
információ a következő honlapon
található: www.osvita.com.ua/ua

Tipp!

Általában korlátozott számban állnak
rendelkezésre a kollégiumi férőhelyek,
ezért a felvételi előtt érdemes
érdeklődni, hogy kik azok, akik ezekre
a férőhelyekre jogosultak.

Szakok

Felsőoktatási
intézmény

Kollégium

Levelezői
tagozat

Ösztöndíj
lehetőség

Biológia és
mezőgazdaságtan
Földrajz és geológia

UNE

✔

✔

✔

UNE
UNE
MDU
KNM
KNTEU
KNM
UNE
UNE
UNE
UNE

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

UNE

✔

UNE
KaU
KSzE
KaU
UNE
UNE
MDU
KNTEU
UNE
KNTEU
MDU
KSzE
KVF
KNM
KaU
KNTEU
KVF

✔
✔

Turizmus

Turisztikai ipari
menedzsment
Orvostudomány
Fogorvos
Testnevelés (rehabilitáció)
Matematika
Mérnöki (építész-,
elektromérnöki)
Informatika és
számítógépes
technológiák
Szoftverfejlesztés
Fizika
Kémia (ökológia)
Ipar
Élelmiszeripar

Közgazdaságtan és
marketing/vállalkozás

Kereskedelem
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Infó!

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hotel- és étterem
menedzsment
Nemzetközi kapcsolatok
Szociológia
Politológia
Filozófia és
vallástudomány

Pszichológia

Jogtudomány
Történelem
Pedagógia
Filológia (ukrán, orosz,
szlovák nyelv és irodalom)
Újságírói és szerkesztői
képzés
Germán filológia (angol,
német, román, francia
nyelv és irodalom)
Zeneművészet
Képző- és iparművészet
(festő-, kerámia- és
ötvösművészet)
Design (grafikai,
belsőépítészeti és
tértervezés)
Koreográfia, színművészet,
filmművészet
Mesterfodrász és
kozmetikus mester

KNTEU

✔

✔

✔

UNE
KSzE
UNE
KaU
KVF
UNE
KSzE
KaU
UNE
KaU
UNE
KSzE
KaU
MDU
UNE
KaU
UNE
KVF
UNE
MDU
UNE
KSzE
UNE

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

UNE

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

KNM

✔

✔

KNM

✔

✔

UNE
MDU
KNM
Art
KNM
Art
KNM
KNM

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Art
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Intézmények minősítése
és elérhetőségei:
Ungvári Nemzeti
Egyetem (UNE)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.uzhnu.edu.ua/uk
Cím: Ungvár, Universzitetszka u. 14.
Tel.: 8 (031) 264-30-84

Augusztin Volosin
Kárpáti Egyetem,
magánintézmény (KaU)
III. akkreditációs szinttel rendelkező
magán felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.kau.com.ua
Cím: Ungvár, Teatralna tér 5-7.
Tel.: 8 (031) 261-29-45

Ungvári Kereskedelmi és
Közgazdasági Főiskola
(KNTEU)

Kelet-Európai Szlavisztikai
Egyetem (KSzE)

III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.utei-knteu.org.ua
Cím: Ungvár, Koritnjanszka 4.
Tel.: 8 (0312) 66-12-95

II. akkreditációs szinttel rendelkező
magán felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.eesu.uz.ua
Cím: Ungvár, Gagarin u. 42/1.
Tel.: 8 (0312) 66-06-99

Kárpátaljai Művészeti
Egyetem (Art)
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.artedu.uz.ua
Cím: Ungvár, Volosin u. 37.
Tel.: 8 (031) 261-30-33

Kárpáti Vállalkozói
Főiskola („Ukrajna”
Nemzetközi Egyetem
Fiókintézete) (KVF)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.kip.uz.ua
Cím: Huszt, Zavodszka u. 1-a.
Tel.: 8 (03142) 5-31-60, (03142) 5-31-31
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Munkácsi Állami
Egyetem (MDU)
III. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.msu.edu.ua
Cím: Munkács, Uzsgorodszka u. 26.
Tel.: 8 (03131) 2-40-20

Kijevi Nemzeti Művészeti
és Kulturális Egyetem
Ungvári Fiókintézete
(KNM)
IV. akkreditációs szinttel rendelkező
állami felsőoktatási tanintézmény
Elérhetőség:
www.artedu.uz.ua
Cím: Ungvár, Minaj u. 38/80.
Tel.: 8 (031) 266-44-55, (063) 449-34-18

Ha inkább praktikusabb ismeretekre tennél szert, és nem az egyetem a Te világod,
akkor az alábbi ukrán tannyelvű szakközépiskolák, koledzsek, technikumok,
szakmunkásképzők kínálatából válogathatsz magadnak mesterséget.

Szakképző intézmények és szakok
Kárpátalján (ukrán nyelven)
Intézmény megnevezése

Ungvári Zádor Dezső Állami Zenei
Szakközépiskola

Kárpátaljai Erdélyi Béla Művészeti
Koledzs

Szakok
Zongora
Zenekari vonósok
Zenekari
ütőhangszerek
Népi hangszerek
Karmester
Zeneelmélet
Festőművész
Grafika
Kerámia
Ötvösművész
Dekoratőr

„Monada” Ungvári Egészségügyi
Koledzs (Lembergi Koledzs
fiókintézete)

Egészségügy
Gyógyszerész

„Medik” Ungvári Egészségügyi
Szakközépiskola

Egészségügy
Gyógyszerész

Ungvári Művészeti és
Közművelődési Koledzs

Ungvári Gépjárműszerelői
Szakmunkás Líceum

Ungvári Humán-és
Természettudományi Koledzs az
Ungvári Nemzeti Egyetem
alintézménye

Ének-karmester
Koreográfus
Népi hangszerek
Fúvós- és
esztrádhangszerek
Rendező
Könyvtáros
Pénztáros
Ügyintéző
Lakatos
Hegesztő
Számítógép-kezelő
Villanyszerelő
Marógép-kezelő
Esztergályos
Építőipar
Kereskedelem
Jogász
Közgazdász
Számvitel
Programozó
Informatikus

Elérhetőség

88000, Ungvár, Volosin
u. 13.,
tel.: (03122) 3-42-09
www.muzdepartament.
uz.ua
88015, Ungvár, Minaji
u. 38/80.,
tel.: (0312) 663-737,
(0312) 663-290
www.artedu.uz.ua/
koledg.html
88000, Ungvár,
Munkács u. 44.,
tel.: (03122) 2-06-33
www.monada.lviv.ua
88000, Ungvár,
Munkács u. 44.,
monada.in.ua
tel.: (03122)2-06-33
88015, Ungvár, Minaji
u. 38/80.,
tel.: (0312) 663-737

88000 Ungvár, Prizkoji
Komuni u. 3.,
tel.: (03122) 3-73-89
www.umpl.uz.ua

88000 Ungvár,
Ukrajinszka u. 19.,
tel.: (0312) 61-33-45
www.college.uzhnu.ed
u.ua
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Ungvári Felsőfokú Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola

Ungvári Kereskedelmi Technikum

Ungvári Szakmunkás Líceum

Ungvári Felsőfokú Szolgáltatói
Szakmunkás Technikum a Kijevi
Nemzeti Kereskedelmi és
Közgazdászati Egyetem
fiókintézete

Perecsenyi Szakmunkás Líceum

M. Dankanics Munkácsi Agráripari
Líceum

Munkácsi Agráripari Technikum

Munkácsi Szakmunkásképző
Központ
Munkácsi Szövetkezeti
Közgazdasági és Kereskedelmi
Koledzs

32

Kereskedelem
Pincér
Pultos
Csapos
Cukrász
Szakács
Pék
Hentes
Bolti eladó
Turisztika
Élelmiszeripar
Számvitel
Pénzügy és hitelezés
Élelmiszeripar
Szállodai
szolgáltatások
Turisztika
Kereskedelem
Számítógép-kezelő
Irodavezető (titkárnő)
Könyvelő
Autószerelő
Asztalos
Építőipar
Építőipar
Közgazdász
Informatika
Könnyűipar
Menedzsment
Fodrász
Turisztika
Építőipar
Mezőgazdaság
Könnyűipar
Közlekedési logisztika
Autószerelő
Elektrotechnika
Mezőgazdaság
Turisztika
Erdész
Közlekedési logisztika
Élelmiszeripar
Turisztika
Közgazdaság és
vállalkozás
Számvitel
Jog
Agráripar
Gazdálkodás
Állatorvos
Kereskedelem
Könnyűipar
Fodrász
Élelmiszeripar
Könyvelő
Kereskedelem
Közgazdász
Turisztika

88015 Ungvár, Kapos u.
142.
tel.: (03122) 2-56-95
www.vputth.uzhgorod.ua

88000 Ungvár, Káptalan u.
1/3.,
tel.: (03122) 3-41-92
www.uzhcomtech.narod.ru
88000 Ungvár, Gagarin u.
8.,
tel.: (03122) 3-55-27
www.upl.uzhgorod.ua
88000 Ungvár, Pravoszláv
part 21.,
tel.: (03122) 3-41-24
www.uvku.uz.ua

Szimer, Budivelnyikiv u. 8.,
tel.: (03145) 2-18-97
89600 Munkács,
Csernyisevszjka u. 32.
tel.: (03131)4-17-63
www.agrolicey.mk.uz.ua

89600 Munkács,
Matroszova u. 32.,
tel.: (03131) 2-20-20
www.makinfo.org.ua
89600 Munkács, I. Franko
u. 7.,
tel.: (03131) 2-14-54
www.mpbl.at.ua
89600 Munkács, Jaroszlav
Mudroho u. 40.
tel.: (3131) 2-20-19, 2-2451, 2-23-59
www.mktek.com.ua

Munkácsi Pedagógiai Humánés Természettudományi
Főiskola/Koledzs

Munkácsi Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum

Munkácsi 3. Számú
Szakközépiskola

Beregszászi Egészségügyi
Koledzs

Szőlősi Állami Technikus Koledzs
(a Munkácsi Állami Egyetem
által üzemeltetett intézmény)

Szőlősi 34. Számú Szakmunkástechnikus Szakközépiskola

Kárpátaljai Gépészeti Technikum

Técsői Szakmunkás Líceum

Elemi iskolai tanító
Elemi iskolai
idegennyelv-tanár
(angol és német)
Gyermekpszichológus
Óvodapedagógus
Zenetanár
Szervezőtanár
Fodrász
Bolti eladó
Kereskedelem
Könnyűipar
Élelmiszeripar
Szakács
Cukrász
Varró
Könyvelő
Közgazdász
Elektronikus
Menedzsment
Kommunikáció
Ügyvitel
Dekoratőr
Művészet és kultúra
Rádiótechnika
Ápoló
Szülész
Felcser
Gyógyszerész
Fogtechnikus
Elektrotechnika
Közgazdaságtan és
vállalkozás
Turisztika
Elektromérnök
Könnyűipar
Automatizált
rendszerek és
számítógépes
technológia
Mezőgazdaság
Agráripar
Erdész
Építész
Közgazdász
Informatikust
Fodrász
Elektromérnöki
Gépsor-kezelő
Automatizált
rendszerek és
számítógépes
technológia
Szakács
Számítógép-kezelő
Autószerelő
Elektromérnök
Asztalos
Felszolgáló

89600 Munkács,
Komenszjkoho u. 59.,
tel.: (03131) 3-93-55
www.msu.edu.ua/
humanities-teacher-college

89600 Munkács, Piszareva
u. 71.,
tel.: (03131) 2-10-66
www.mplsp.mk.uz.ua

89600 Munkács,
Kooperativka u. 2.
tel.: (03131) 3-70-81
www.vpu3.org.ua

90200 Beregszász, Munkács
u. 3.,
tel.: (03141) 2-33-53
http://bmk.at.ua/

90300 Nagyszőlős,
Sztancijna 28.,
tel.: (03243) 2-15-89

90300 Nagyszőlős, I. Franko
u. 113.,
tel.: (03143) 2-41-34

Dubove, Gagarin u. 1.,
tel.: (03134) 7-24-86
www.zmt.com.ua
90500 Técső, Zsovtneva u.
7.,
tel.: (03134) 2-15-83
www.tpl.uzhgorod.ua
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„Monada” Huszti
Egészségügyi Koledzs
(Lembergi Koledzs
fiókintézete)

Huszti Szakmunkás Líceum

Huszti Számítástechnikai
Koledzs Ukrajnai TCO

Huszti Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum

Kárpátaljai Alapszintű
Egészségügyi Koledzs

Kárpátaljai Erdészeti Koledzs

Szolyvai Építészeti
Szakmunkás Líceum

Szolyvai Technikai Koledzs
az Élelmiszeripari Nemzeti
Egyetem alintézménye
Mizshirjai Egészségügyi
Koledzs
Mizshirjai Szakképző
Líceum
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Egészségügy
Gyógyszerész
Építőipar
Asztalos
Szobafestő
Burkoló
Kőműves
Bádogos
Hegesztő
Autószerelő
Karbantartó
Kommunikáció
Számítógépes
hálózati karbantartó
Gépjármű- és motor
javítás és karbantartás
Könnyűipar
Ügyintéző
Fodrász
Varró
Szabó
Kereskedelem
Menedzsment
Ápoló
Szülész
Gyógyszerész
Elektromérnök
Közgazdaságtan és
vállalkozás
Erdész és
fafeldolgozó
Kertész
Számítógép-kezelő
Asztalos
Szobafestő
Ács
Hegesztő
Villanyszerelő
Közgazdaságtan és
vállalkozás
Gépész
Villamosmérnök
Élelmiszeripar
Mérnök informatikus
Egészségügy
Gyógyszerész
Építész
Dekoratőr
Könnyűipar
Turisztika
Szállodai
szolgáltatások

90400 Huszt, Sevcsenko u. 31.,
www.monadahust.at.ua
tel.: (03142) 4-50-37

90400 Huszt, Szvobodi u. 1.,
tel.: (03142) 2-37-70
www.khustlicey.ucoz.ua

90400 Huszt, Lvivszka u. 239.,
tel.: (03142) 5-23-60, (03142) 440-96
www.khustek.at.ua
90400 Huszt, Puskin u. 11.,
tel.: (03142) 2-30-16
www.liceim.in.ua
90400 Huszt, Lvivszka u. 143.
tel.: (03142) 4-23-87, (03142) 423-80
www.zbdmk.com.ua
90400 Huszt, Volosina u. 66.,
tel.: (03142) 5-30-93, (03142) 454-61
http://woody.at.ua/
89300 Szolyva, Sevcsenko u.
22a.,
tel.: (03133) 2-13-64
www.liceumsv.at.ua
89300 Szolyva, Duhnovicsa u. 6.,
tel.: (03133) 2-24-58
www.stknuft.com.ua
Mizshirja, Sevcsenko u. 82.
tel.: (03146)2-15-76
www.mizmedcoledg.at.ua
Mizshirja, Sevcsenko u. 18.
tel.: (03146)212-61
www.mpl.com.ua

Ha a kárpátaljai továbbtanulási lehetőségek között nem találtad meg a
számodra legmegfelelőbbet, a más országokban való továbbtanulást is
megfontolhatod. Ebben a fejezetben igyekeztünk összegyűjteni azokat a
hasznos információkat és tippeket, melyek segítségedre lehetnek abban az
esetben, ha magyarországi, esetleg más Kárpát-medencei magyar
egyetemen tanulnál tovább.

A Kárpát-medencében
magyarul

A magyarországi felvételi rendszer — az európai országok nagy többségével
egyetemben — a bolognai folyamat résztvevőjeként többciklusú képzés (alap-, mester- és
doktori képzés) keretein belül teszi lehetővé a diplomaszerzést. Az utóbbi időben talán
egyre gyakrabban hallod azt a titokzatos, hangzatos három betűt: „BSc” (teljes becses
nevén: Bachelor of science, vagyis a tudományok baccalaureusa). Azonban a BSc a műszaki,
mérnöki és természettudományok kapcsán használatos, a bölcsész és művészeti
szakirányokon BA (Bachelor of Arts, a művészetek baccalaureusa) az alapképzés jelölése.
Ezeket a címeket a felsőoktatási ranglétra első lépcsőfokának teljesítésével, tehát az
alapképzés befejezésével kapod meg. Bár egy lépcsőfok, de jókora lélegzetvétel és szaktól
függően 6-8 félév szükséges hozzá. Lássuk hát, hogyan tedd meg az első lépéseket!

Mi alapján válassz?
Ha
Magyarországon
szeretnél
továbbtanulni,
nem
EU-s
állampolgárként figyelembe kell venned néhány további szempontot:
 az egyéni, szakmai érdeklődésedet
 a szak keresettségét
 az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit
 a szak hiánypótló szerepét Kárpátalján
 lehet-e az adott szakot magyarul tanulni Kárpátalján
 ösztöndíj-lehetőségeket
 bekerülési lehetőségeket

Mire figyelj elsősorban?
 a felsőoktatási intézmények egyes szakjaira történő felvételihez

meghatározott tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenni (az érettségi
vizsga lehet ukrajnai is, amennyiben elfogadtatod Magyarországon);
 egyes szakoknál kötelező az emelt szintű érettségi megléte (bővebb
információ elérhető az adott egyetem honlapján vagy a magyarországi
Felvételi tájékoztató elektronikus kiadványában, amelyet a www.felvi.hu
oldalon találsz meg;
 jelentkezési adatlap megfelelő fel-, illetve kitöltése;
 csatolandó dokumentumok megfelelő időpontban való eljuttatása
(feltöltése) az illetékesekhez (csatolandó dokumentumok: érettségi
bizonyítvány másolata, középiskolai bizonyítvány utolsó két évének
másolata, nyelvvizsga bizonyítvány, OKJ-s bizonyítvány másolata).

Tipp!
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Mielőtt jelentkezel, érdemes utánanézned, hogy az adott évben
Magyarországon milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát
tenned,
s
azok
megfelelnek-e
az
ukrajnai
érettségi
vizsgakövetelményeknek, illetve tantárgyaknak. Emelt szintű
érettségit, még ha nem is kötelező, érdemes legalább egy
tantárgyból tenned, így megnövelheted a bekerülési esélyeidet.

Fontos!

Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű
érettségit Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel
és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához
kell fordulnod. Bővebb információ: www.oktatas.hu

A csatolandó dokumentumoknál figyelned kell,
hogy hiteles magyar nyelvű fordítást kell
feltöltened és eljuttatnod az illetékesekhez!

Tipp!

A felvételi eljárás
menete, határidők





Jelentkezési határidő: 2016 február 15.
A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2016 február 23.
Dokumentumpótlási, adatmódosítási határidő: 2016 július 12.
2016-ban külföldi középiskolában érettségi bizonyítványt
jelentkezők dokumentum benyújtási határideje 2016. július 18.
 A ponthatárok várható kihirdetése: 2016 július 26.

szerzett

Hogyan tudsz jelentkezni?
A felvételizők kizárólag elektronikusan, a www.felvi.hu honlapon keresztül
nyújthatják be jelentkezéseiket. A www.felvi.hu oldalon található elektronikus,
azaz e-felvételi a februári jelentkezési határidőig folyamatosan a felvételizők
rendelkezésére áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges
egyszerre minden információt megadni, az űrlapok kitöltése bármikor
folytatható. Az e-felvételi használata egyszerű és gyors, a hibázási lehetőség
pedig minimális, mert a rendszer kiszűri az informatikailag értelmezhető hibákat.

Mire figyelj még?
 fontos, hogy létező e-mail címet adj meg, amit rendszeresen nézel is, hiszen a
hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd;

 nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon,

ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával, a felületre feltöltve vagy postai
úton benyújtva igazolni is szükséges! Ezeket postai úton is az Oktatási Hivatal,
1443 Budapest, Pf. 220. címre be lehet benyújtani;
 az eljárási díj befizetése: a jelentkezési határidő lejártáig lehet teljesíteni (kétféle
módon történhet: folyószámláról banki átutalással, illetve dombornyomott vagy
virtuális bankkártyás fizetéssel).
 elektronikus úton hitelesítened kell jelentkezésed, enélkül a jelentkezés
érvénytelen! A hitelesítésre két lehetőség van:
1) ugyfélkapu regisztrációval
2) hitelesítő adatlappal (a űrlapok kitöltését követően, adataidnak ellenőrzése és
mentése után, ki kell nyomtatni a felületről az ún. hitelesítő adatlapot, és azt
aláírásoddal hitelesítve, célszerűen ajánlott küldeményként, postáznod kell az
Oktatási Hivatal fentebb megadott címére.)
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Infó!

Az e-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve az Ügyfélkapu
regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje: 2016 február 23. Az
elektronikus jelentkezést Ügyfélkapus jóváhagyással vagy a Hitelesítő
adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint azoknak az Oktatási
Hivatal címére történő postázásával lehet érvényesíteni. Azokat a
dokumentumokat, amelyek a jelentkezési határidőig nem állnak
rendelkezésre, legkésőbb 2016 júliusának elejéig postázni kell!

Az E-felvételi sikeres hitelesítése és az adatok feldolgozása után a felvételi
azonosító számon tartják majd nyilván az adataidat. A felsőoktatási
felvételi eljárás folyamán az ügyintézés vagy tájékozódás során erre a
felvételi azonosító számra kell hivatkoznod minden esetben.

Amennyiben több helyre is jelentkezel,
azokat rangsorolnod kell. A jelentkezési
helyeket a legördülő menüből választhatod
ki. Figyelj arra, hogy pontosan azt a szintet,
képzést, munkarendet, finanszírozási formát
válaszd ki, amelyre jelentkezni szeretnél.

Tipp!

Fontos!

Milyen információkat
szükséges megadni a
jelentkezéskor?

 személyes adatok;
 a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási
sorrendben (6 helyet lehet bejelölni);

Kötelezően
beküldendő
dokumentumok:

 a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi

és egyéb eredményeket: pl. középiskolai eredmények,
érettségi
vizsgaeredmények,
többletpontokra
vonatkozó információk.

 Felvételi eljárás díjának igazolása, amennyiben 3-nál több helyet jelölt meg (az
általános felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésének igazolása a
jelentkezéssel egyidejűleg kötelező).
 Érettségi bizonyítvány (érettségi tanúsítvány) másolata. Az érettségi bizonyítvány
birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó
érettségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez,
amennyiben az abban szereplő érettségi vizsgaeredmény a felvételi eljárásban
az adott szakon érettségi vizsgatárgyként figyelembe vehető és kedvezőbb
érettségi pontszámot eredményez vagy egyéb pontszámítási jogcím alapja lehet
(pl. nyelvvizsga-többletpont).

Amire érdemes figyelned az e-felvételi
űrlapok kitöltésekor:
A középiskolai adatok kitöltésénél különösen figyelj erre: ha Ukrajnában működő
iskolában végeztél, akkor a „külföldön működő középiskola” opciót kell választanod,
akkor is, ha magyar tannyelvű intézményben tanultál. (nem pedig a „gimnázium” vagy
„szakközépiskola” stb. lehetőségeket). Ez utóbbi típusok közül csak akkor kell választani,
ha Magyarországon működő magyar rendszerű középiskolában végeztél.
Amennyiben ukrajnai középiskolában végeztél, akkor az ott elért tanulmányi és érettségi
vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik.
Bővebb információ: www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak
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Eredmények rögzítése
A külföldieknek vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában
végzetteknek nem kell sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az
érettségi vizsgaeredményeiket feltüntetniük. Mivel az egyes országok értékelési
rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is.
Ehelyett a megfelelő dokumentumok másolatait kell a jelentkezéshez (vagy
pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási határidőig) csatolni.

Nem latin betűvel írt dokumentumok esetén (tehát az ukrán esetében
is) a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!
A hiteles fordításról elengedő egy fénymásolatot csatolni, illetve be
kell küldeni annak az iratnak a másolatát is, amelyről a fordítás
készült. Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha azt az
alábbi szervezetek valamelyikének hitelesítési záradékával látták el:
 Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu),
 magyar külképviseleti szerv (például konzulátus),
 magyar közjegyző (a kétnyelvű, vagyis az olyan dokumentumoknál,
amelyben magyarul is benne vannak az információk, nincs szükség
a fordításra).

Infó!

Az eljárási díjak típusai
 2016-ban nincs alapdíj, 3 jelentkezési hely megadása ingyenes;
 további jelentkezési helyért 2000 Ft./jelentkezési hely külön
díjat kell fizetni (összesen maxium 6 helyet lehet megjelölni);
eljárási
díj,
amennyiben
egészségügyi
és
pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi
vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek.

 külön

Figyelem!

A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a
külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. Az
eljárási díjak összege: minden jelentkezőnek minimum 9 000 Ft-ot kell befizetnie (ezért a
díjért legfeljebb három képzés megjelölésére van lehetőség. Valamennyi további
jelentkezésért 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az alapdíjon felül).
Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges
formáját is megjelölöd, azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint,
munkarend, képzési hely és nyelv, csak a ﬁnanszírozási forma tér el, azt két sorban kell
feltüntetned a jelentkezéskor, ám a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy
jelentkezési helynek minősül.

A pontszámításról
 a felvételi összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási
rendszerben számítják ki, tehát 500 pontos rendszerben;

 alapjai: tanulmányi pontok (max. 200 pont), az érettségi pontok
(max. 200 pont), valamint a többletpontok (max. 100 pont).
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Az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért,
nyelvvizsgáért és OKJ-s bizonyítványért járó többletpontokkal együtt,
de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma
eléri a 280 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá
– értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által
megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében
várhatóan 2016 júliusában megállapítandó ponthatárt.

Fontos!

Többletpontok adhatók:
 az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi eredményeiből
számítják), max. 100 pont adható.

 nyelvtudásért: B2/középfokú komplex nyelvvizsga: 28 pont, C1/felsőfokú komplex

nyelvvizsga: 40 pont (államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű
nyelvtudást igazoló dokumentum), max. 40 pont.
 hátrányos helyzetű (20p.), halmozottan hátrányos helyzetű (40p.), fogyatékossággal
élő (40p.), gyermekét gondozó (40p.), max. 40 pont. (A hátrányos helyzetet csak
magyarországi hatóság által kiállított igazolás alapján lehet érvényesíteni).

Tipp!

A 2013-as évtől kezdve az Ukrajnában szerzett érettségi bizonyítvány vagy
oklevél magyar tannyelvű intézmény esetében is felsőfokú nyelvvizsgaként
való elismertetése is lehetséges, amennyiben a tanuló legalább két éven
keresztül legalább egy közismert tantárgyat ukrán nyelven tanult és ezt az
intézmény vezetője által kiállított igazolással hitelesen igazolja. Nem magyar
állampolgárok esetében, magyarországi közoktatási vagy felsőoktatási
intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló
érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint idegen
nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Jogviszony
 beiratkozást megelőzően kell megkötni a hallgatói szerződést (állami ösztöndíjas

képzés esetén). A szerződés szerint a képzési időnek megfelelő időt kell majd
magyar joghatóság alatt ledolgozni;
 a kedvezménytörvény hatálya alá eső határon túli magyar egyetemisták esetében a
képzési időnek megfelelő időt a szülőföldön is ledolgozhatja 20 éven belül;
 folytonos lesz a jogviszony a BA (BSc) és az MA (MSc) képzések között.

A költségvetés formái:

Tipp!

 magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató;
 magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató;
 önköltséges hallgató.

Jelentkezhet határon túli magyar, ukrán állampolgárságú fiatal is állami
ösztöndíjas képzésre. Erről a felsőoktatási törvény, illetve a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezik. Ennek
a feltétele, hogy jelentkezéskor a jelentkezők büntetőjogi felelősségük
tudatában nyilatkozzanak határon túli magyar nemzetiségükről.
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Mikor érvényes a jelentkezés?
A jelentkezés, a határidőre történő benyújtás mellett, akkor tekinthető érvényesnek, ha a
jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket:
 az általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított
elektronikus felületen (vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon) nyújtotta be
jelentkezését;
 jelentkezéskor megadta a kötelezőként megjelölt adatokat és az azonosításhoz
nélkülözhetetlen személyes adatait;
 legalább egy, a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetett
képzést (jelentkezési helyet) megjelölt;
 a jelentkezési határidőig igazolhatóan befizette a 2016. évi általános felsőoktatási
felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat,
 a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, illetve e-felvételiben a rögzített
adatokat a megadott módon hitelesítette és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal
postacímére (1443 Budapest, Pf. 220).
A nem hitelesített elektronikus jelentkezés, illetve a hiányosan,
hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap a
felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet! A határidő
után benyújtott jelentkezés semmilyen indokkal nem fogadható el!
Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban nyújtható be.

Fontos!
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A magyarországi egyetemek
rangsora (2015):
A megfelelő felsőoktatási intézmény megválasztása az egyik legfontosabb kérdés a
továbbtanulás szempontjából. Így nem árt, ha alaposan körüljárod a témát és a lehető
legtöbb információ tudatában hozod meg ezt a kiemelten fontos döntést. Egy nívós,
esetleg nemzetközi szinten is elismert felsőoktatási intézménynél szerzett diploma,
amely rangos oktatói gárdával rendelkezik és a mai kornak minden szempontból
megfelelő szakmai ismereteket nyújt, nagyban hozzájárulhat és megkönnyítheti az
elhelyezkedést a választott szakmában. A következő táblázat a legjobb magyarországi
egyetemek rangsorának top 10-es listáját mutatja be, benne az egyetemek címével és
elérhetőségével. A rangsor összeállításakor figyelembe vették, többek között, a nappali
alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a
középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elérő elsőévesek számát, a
tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTAcímekkel rendelkező oktatók arányát is.
Rang

Intézmény

Cím és telefonszám

Honlap

6

Pannon Egyetem (PE)

7

Testnevelési Egyetem
(TE)

8

Debreceni Egyetem (DE)

9

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem (PPKE)

10

Budapesti Corvinus
Egyetem (BCE)

1085 Budapest, Üllői út 26.,
tel.: (1) 459 1500
1053 Budapest, Egyetem tér
1-3.,
tel.: (1) 411 6500
1083 Bp., Ludovika tér 2.,
tel.: (1) 432 9000
6720 Szeged, Dugonics tér
13.,
tel.: (62) 544 000
7622 Pécs, 48-as tér 1.,
tel.: (72) 501 599
8200 Veszprém, Egyetem u.
10.,
tel.: (88) 624 000
1123 Budapest, Alkotás u.
44.,
tel.: (1) 487 9200
4032 Debrecen, Egyetem tér
1.,
tel.: (52) 512 900
1088 Budapest, Szentkirályi
utca 28.,
tel.: (1) 429 7200
1093 Budapest, Fővám tér 8.,
tel.: (1) 482 5000

www.semmelweis.hu

5

Semmelweis Egyetem
(SE)
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
(ELTE)
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem (NKE)
Szegedi
Tudományegyetem
(SZTE)
Pécsi Tudományegyetem
(PTE)

1
2
3
4

Tipp!
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www.elte.hu
www.uni-nke.hu
www.u-szeged.hu
www.pte.hu
www.uni-pannon.hu
www.tf.hu
www.unideb.hu
www.ppke.hu
www.uni-corvinus.hu

A Magyarországon működő felsőoktatási intézményekről a
www.felvi.hu/ oldalon, illetve az Oktatási Hivatal honlapján
www.oktatas.hu/ kaphattok bővebb információt.

Ha sem az ukrajnai, sem a magyarországi továbbtanulási lehetőségek
között nem találtad meg a „biztos befutót”, a szomszédos országokban
működő magyar nyelvű oktatási intézményhálózat lehetőségei közül is
válogathatsz.

Külhoni magyar nyelvű felsőoktatási intézmények
Szlovákia
Intézmény

Elérhetőség

Bél Mátyás Tudományegyetem Finnugor Nyelvek Tanszéke
(Univerzita Mateja Bela, Katedra Ugrofínskych Jazykov)
Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok
Kara, Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszék
(Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych
študií, Katedra Madarského jazyka a literatúry)
Selye János Egyetem
(Univerzita J. Selyeho)
Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kar - Magyar Nyelv
és Kultúra Intézete
( Preąovská Univerzita v Presove
Filozofická Fakulta
Institut Histórie)

Besztercebánya (Banská
Bystrica)
www.fif.umb.sk
Nyitra (Nitra)
www.fss.ukf.sk
Révkomárom (Komárno)
www.ujs.sk
Eperjes (Prešove)
www.unipo.sk/pracoviska/
umjk

Románia
Intézmény
Babeș-Bolyai Tudományegyetem
(Universitatea Babeș-Bolyai)
Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti
Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
(Universitatea de Medicină și Farmacie din TârguMureș, Facultatea de Medicină)
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
(Universitatea de Arte din Târgu-Mures)
Partiumi Keresztény Egyetem
(Universitea Creștină Partium)
Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet
(Institutul Teologic Protestant)
Bukeresti Egyetem (Universitatea din Bucureşti)
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(Universitatea Sapientia)
Nagyváradi Egyetem (Universitatea din Oradea)

Szlovénia

Intézmény
Maribori Egyetem Pedagógia Kar Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszék
(Univerza v Mariboru Pedagoska fakulteta
Oddelek za madzarski jezik in knjizevnost)

Elérhetőség
Kolozsvár (Cluj-Napoca)
admitere.ubbcluj.ro/hu
Marosvásárhely (Târgu-Mureș)
www.umftgm.ro/hu
Marosvásárhely (Târgu-Mureș)
www.uat.ro
Nagyvárad (Oradea)
www.partium.ro
Kolozsvár (Cluj Napoca)
www.proteo.hu
Bukerest (Bukarest)
www. admitere.unibuc.ro
Kolozsvár (Cluj Napoca)
www.sapientia.ro
Nagyvárad (Oradea)
www.uoradea.ro

Elérhetőség
Maribor (Maribor)
www.ff.um.si/oddelki/madzarski-jezik
-in-knjizevnost/

43

Horvátország
Intézmény
Strossmayer Egyetem Pedagógiai Kar Idegen Nyelvi Tanszék
(Svečuilište J.J.Stossmayera u Osijeku, Pedagoški Fakultet,
Katedra Stranih Jezika)
Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Hungarológia Tanszék
(Sveučilište u Zagrebu Filozofski Fakultet Odsjek za
Hungarologiju)

Elérhetőség
Eszék (Osijek)
www.katedra.hr
Zágráb (Zagreb)
www.ffzg.unizg.hr

Auszria
Intézmény

Bécsi Egyetem Filológiai-Kultúratudományi Kar Európai
Összehasonlító Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet Finnugor Osztály
(Universität Wien Philologisch-Kulturwissenschaftliche
Fakultät Institut für Europäische und
Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Finnougristik)
Belgrádi Egyetem Filológia Kar Hungarológiai Tanszék
(Univerzitet u Beogradu, Filološki Fakultet, Katedra za
Hungarologiju)

Elérhetőség

Bécs (Wien)
www.finno-ugristik.univie.ac.at

Belgrád (Beograd)
www.bg.ac.rs

Szerbia
Intézmény
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
(Visoka Tehnička Škola Strukovnih Studija)
Újvidéki Egyetem
(Univerzitet u Novom Sadu)
Újvidéki Művészeti Akadémia (Akademija Umetnaszti)
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
(Univerzitet u Novom Sadu, UčiteljskiFakultet na Ma
arskom Nastavnom Jeziku u Subotici)

Tipp!

Az egyes országok magyar vagy részben magyar
nyelvű képzéseiről az alábbi link alatt
megtalálható lista nyújthat bővebb információt:
www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/fuzet_01/
oldal82_86_fuggelekV.pdf

Elérhetőség
Szabadka (Subotica)
www.vts.su.ac.rs/hu
Újvidék (Novi Sad)
www.uns.ac.rs
Újvidék ( Novi Sad)
www.akademija.uns.ac.rs
Szabadka (Subotica)
www.vsovsu.rs

Infó!

A képzésekről a www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/ht_felveteli?
itemNo=24 oldalon tudtok tájékozódni, mely a felsőoktatási felvételi eljárásokkal
kapcsolatos általános információkat országonkénti bontásban mutatja be, kitérve a
jelentkezési feltételekre és a jelentkezés módjára, a külhoni képzések szintjeire,
valamint a képzésekhez szükséges bizonyítványokra, oklevelekre, végzettségekre és
vizsgákra. Azt is leírja, milyen, a felvételihez szükséges vizsgákat lehet magyar
nyelven vagy magyar fordítással letenni. Ismerteti az állami ösztöndíjas
finanszírozású képzések igénybevételének lehetőségeit, és kitér a felvételi során
alkalmazott rangsorolással, pontszámítással kapcsolatos tudnivalókra is.
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Miután sikeres felvételt nyertél valamely felsőoktatási intézménybe, ne
szalaszd el a különböző ösztöndíjak kínálta lehetőségeket sem, melyek által
nemcsak kiegészítő zsebpénzhez juthatsz, hanem a szakterületed
kiemelkedő egyéniségeivel találkozhatsz, új barátokat szerezhetsz,
tanulmányutakon és képzéseken vehetsz részt gyarapítva ezáltal tudásod
és egyben tapasztalataidat is. Ebben a fejezetben csokorba szedtük
számodra a kárpátaljai és a magyarországi ösztöndíj lehetőségeket.

Ösztöndíjak

Ösztöndíj lehetőségek,
ha Ukrajnában tanulsz
Ha Ukrajnában kezded el felsőfokú tanulmányaidat, akkor
mind az ukrán, mind pedig a magyar nemzetiségű diákok
számára létrehozott ösztöndíjakra is pályázhatsz!

Ukrán államilag támogatott ösztöndíj
Ukrajna azok számára biztosítja ezt az ösztöndíjat, akik felvételt nyertek az
államilag támogatott felsőoktatási intézményekbe, valamint a felvételin elérték az
egyes szakok meghatározott pontszámait. Az ösztöndíj mértéke a tanulmány ideje
alatt változhat a teljesítményed függvényében (ha félév végén minden
tantárgyadat 5-ösre teljesíted, akkor emelt ösztöndíjat („sztipit”) kaphatsz;
amennyiben pedig nincs 4-es átlagod, elveszítheted azt).
Az Ukrán Miniszteri Kabinet döntése alapján 2015. szeptember 1-jétől magasabbak
lettek az ösztöndíjak: a technikumokban és szakiskolákban 311 UAH/hó, az I–II.
akkreditációs szinttel rendelkező intézményekben 622 UAH/hó, illetve a III–IV.
akkreditációs szintű intézményekben 825 UAH/hó.
Az ukrajnai felsőoktatási szabályzatokkal és változásokkal kapcsolatban itt
érdeklődhetsz bővebben: www.osvita.ua
Az Ungvári Nemzeti Egyetem ösztöndíjairól bővebben itt olvashatsz:
www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/irelations-ir_grants
Az UNE felvételizőknek szóló felhívását a határidőkkel és követelményekkel itt
találod: www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient/rules

Köztársasági elnöki ösztöndíj
tehetséges ukrajnai fiatalok számára
Az ösztöndíjat 2002-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék az ukrajnai fiatalok
szociális helyzetét és önmegvalósítását, művészi és szellemi képességeik
fejlesztését, gyakorlati és elméleti kutatási eredményeik hasznosíthatóságát. A
támogatásra pályázhat minden 14–35 év közötti ukrán állampolgár.
Részletek: www.dsmsu.gov.ua

Miniszteri ösztöndíj teljes szemeszteres és
részképzős tanulmányútra
Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok kapcsolattartását az
anyaországgal, illetve támogassa a hazai értelmiség utánpótlását. Akik pályázhatják:
a szülőföldi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, aktív, bakalavr
(baccalaureus, bachelor) vagy magiszteri/specialista képzésben részt vevő, hallgatói
jogviszonnyal rendelkező diákjai. A pályázók a megpályázott képzési idő alatt egy
magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott,
nappali munkarendű, alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes
szemeszteres részképzésben folytathatják tanulmányaikat.
Jelentkezési határidő: november–december, valamint június.
Részletek: www.masz.balassiintezet.hu
Érdemes figyelni a Balassi Intézet (www.masz.balassiintezet.hu/hu/), valamint a
Genius JA honlapját (www.genius-ja.uz.ua) is.
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Soós Kálmán ösztöndíj
Az ösztöndíj célja: a kárpátaljai értelmiség továbbképzésének és utánpótlásának
támogatása. A pályázaton kárpátaljai felsőoktatási magiszteri/specialista vagy doktori
képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező ukrán állampolgárságú,
magyar nemzetiségű személyek vehetnek részt. A támogatás 10 hónapos ösztöndíjat
jelent adott tanévben.
Részletek: www.masz.balasiintezet.hu és/vagy www.genius-ja.uz.ua

Zrínyi Ilona Szakkollégium
A program célja: a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton
alap-, magiszteri vagy specialista képzésben tanulmányokat folytató
harmadéves egyetemi/főiskola hallgatók és tutoraik részére tudományos,
kutatási program biztosítása. A szakkollégium 10 hónapos kutatási időszakra
nyújt támogatást mind a diákok, mind pedig tutoraik (vezetőtanáraik) számára.
Jelentkezési határidő: augusztus–szeptember.
Részletek: www.genius-ja.uz.ua

Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogram
A Szent Márton Egyházmegyei Karitász szociális és tanulmányi ösztöndíjprogramja
2007-től működik Kárpátalján. Célja olyan magyar középiskolát végzett tehetséges,
katolikus fiatalok támogatása, akik ukrajnai felsőoktatási intézményben végzik
tanulmányaikat, s anyagi lehetőségeik szűkösek. Az ösztöndíj célja továbbá a
jövőbeli kárpátaljai magyar katolikus értelmiség segítése, kinevelése.
Jelentkezési határidő: szeptember és február.
Részletek: www.caritas-transcarpathia.com.
A pályázatok minden évben kétszer: december–január, valamint július–augusztus
folyamán kerülnek meghirdetésre. Érdemes figyelni a Genius JA (www.geniusja.uz.ua) honlapját is.

Lakos ösztöndíj
A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázatát kárpátaljai
felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok pályázhatják. Pályázhatnak: a
magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett, nappali
tagozatos (főiskolán vagy egyetemen), szociálisan rászoruló, a társadalmi közéletben
(kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében) aktív hallgatók.
Jelentkezési határidő: minden év novembere és márciusa.
Részletek: www.lakos.kmem.at; www.cserkesz.com.ua/lakos
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Márton Áron Tehetséggondozó
Szakkollégiumi Program
Magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató
határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére meghirdetett
ösztöndíj. A program lehetőséget nyújt a hallgatóknak módszertani ismeretek
elsajátítására, prezentációs, kommunikációs készségük fejlesztésére. Felkészülést
jelenthet a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételhez.
Jelentkezési határidő: szeptember-október.
Részletek: www.masz.balassiintezet.hu

Márton Áron Kutatói
Szakkollégiumi Program
Magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató
határon túli magyar hallgatók (másod- és felsőbb évesek, doktoranduszok,
doktorjelöltek) és vezetőtanáraik (tutoraik) számára meghirdetett ösztöndíj. A
nyertes pályázók részére a program során három konferenciát szerveznek a kiírók
Budapesten, illetve lehetőséget nyújtanak különböző magyarországi vagy határon
túli kutatóműhelyekkel való megismerkedésre. A kiválasztott kutatóintézetben az
ösztöndíjasok 5 munkanapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt.
Jelentkezési határidő: szeptember—október.
Részletek: www.masz.balassiintezet.hu

Collegium Talentum
A Collegium Talentum az Edutus Főiskola keretében működő hálózatépítő tehetségtámogató rendszer, amelynek célja a külhoni magyar értelmiség utánpótlás-nevelésének
segítése és a határon túli tudományos és oktatói elit megerősítése. A program 6 féléven
keresztül nyújt támogatást az ösztöndíjasok kutatómunkájában, végzős mesteri és
doktori tanulmányaiban, valamint posztdoktori tevékenységében. A támogatás
ösztöndíjat, tutori segítséget, közös szakmai programokat, egyéni önképzési
programokat és nemzetközi konferenciákon való részvételi lehetőséget biztosít. A
Collegium Talentumban kiemelten fontos szerepet kap a szakmai előrehaladást biztosító
tutorok (szakmai mentorok) és a kollégisták hatékony, közös munkájának támogatása.
Jelentkezési határidő: április.
Részletek: www.collegiumtalentum.com
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Ösztöndíj lehetőségek, ha
Magyarországon tanulsz
Ha magyarországi egyetem hallgatója lettél, az
alábbi ösztöndíjak lehetnek érdekesek számodra!

Miniszteri ösztöndíj nappali tagozatos
alap- és egységes (osztatlan) képzésben
részt vevő hallgatók számára
Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a szülőföldi (kárpátaljai) értelmiség képzését
és utánpótlását. Az ösztöndíjra magyarországi nappali munkarendű államilag
finanszírozott képzésben a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által
támogatásra javasolt szakokon tanuló fiatalok pályázhatnak a felvételük évében.
Jelentkezési határidő: augusztus.
Részletek: www.masz.balassiintezet.hu

Rendszeres szociális
támogatás
Ez a támogatás a szociális helyzet alapján félévente, pályázás útján nyerhető
el. A rendszeres szociális ösztöndíjra (vagyis a szoctámra) olyan nappali
tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik állami ösztöndíjas helyre kerültek be. A
szociális ösztöndíj megállapításakor többek között a pályázóval egy lakcímre
bejelentett eltartottak számát, a képzési hely és lakóhely közötti távolságot,
valamint a pályázó és hozzátartozói egészségügyi állapotát veszik figyelembe.
Jelentkezési határidő: minden félév eleje, amelyek a különböző egyetemeken,
karokon eltérőek lehetnek. Pontos információkért érdemes a saját
egyetemed/karod honlapját követni

Rendkívüli szociális
támogatás
A rendkívüli szociális támogatás egy egyszeri, nagyobb összegű szociális
támogatási forma. A támogatás célja, hogy egyszeri jelleggel a hallgató életében,
szociális helyzetében történt változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli
körülménynek számít az egy háztartásban élők számának, egészségügyi
állapotának, munkakörülményeinek megváltozása, illetve minden körülmény, ami
a hallgató szociális életében, anyagi körülményeiben változást eredményez.
Jelentkezési határidő: félévente négy alkalommal pályázható (szeptember,
október, november, december, illetve február, március, április, május hónapokban).
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Erasmus+
Az Európai Unió új, 2014-ben indult programja, mely az oktatást, a képzést, az
ifjúsági területet és a sportot támogatja. A program célja, hogy a hallgatók
valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést/szakmai gyakorlatot
folytassanak a saját felsőoktatási intézmény valamely – a világ bármely területén
lévő – partnerintézményében. A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló
lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely
a diplomát követően jelentősen növelheti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit.
A pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak, ezekről az
egyes partnerintézmények weboldalán lehet tájékozódni.
Részletek: www. ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_hu.htm,
www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus

CEEPUS
Ennek a közép-európai felsőoktatási csereprogramnak az a célja, hogy a felsőoktatás
területén együttműködő partnerintézmények között lehetővé tegye oktatói és
hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek,
valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai
együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai
szerepének erősödését. Jelentkezési határidő: június, október, november.
Részletek: www.tpf.hu/palyazatok/114/ceepus, www.tpf.hu/hir/4027/ceepus-freemover
-egyeni-mobilitasi-palyazati-felhivas

Magyar Templeton Program
A program a kognitív (gondolkodási, megismerési) területen kiemelkedő
képességű tehetségeknek biztosít személyre szabott tehetségfejlesztő
képzéseket két korosztályban (10–19 és 20–29 évesek számára). Ez a
program Magyarországon először 2016 márciusában indul.
Jelentkezési határidő: október.
Részletek: www.templetonprogram.hu/

További ösztöndíj
lehetőségek (ha már
idősebb vagy):
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www.visegradfund.org/home
www.mta.hu/palyazatok
www.petofiprogram.hu

Nem sikerült a felvételi? Csüggedés helyett használd ki az előtted álló egy
évet a gyakorlásra és az önfejlesztésre, hogy a következő megmérettetésen
már sikerrel vedd az akadályokat! Ha átlapozod a következő fejezetet,
láthatod, hogy számos lehetőség közül választhatsz.

Alternatív lehetőségek
sikertelen felvételi esetén

1.

Kihelyezett képzések a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

Akinek nem sikerült az ukrajnai külső független érettségi, vagy szeretne
magyarországi képzésre jelentkezni úgy, hogy tanulmányait Kárpátalján
folytatná magyar nyelven, a következő lehetőségek közül választhat.

Gazdálkodás és menedzsment szak
(a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett képzése)
Felvételi: Középszintű érettségi bizonyítvány alapján, melynek magyar nyelvű
fordításával kell rendelkezni.
A felvétel két turnusban valósul meg:
1. A felvételi bizottság első kiutazás alkalmával ismerteti a jelentkezés feltételeit,
kiadja a regisztrációs űrlapot.
2. A második kiutazás alkalmával a jelentkezők regisztrációs űrlapját és a kért
mellékleteket begyűjtik (középszintű érettségi, független teszt).
A keretszámnak megfelelően államilag támogatott helyre a jelentkezőket az érettségi
bizonyítvány alapján számított pontok alapján veszik fel. A ponthatár alatt lévők
költségtérítéses képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat. Pontszerző vizsgatárgyak:
matematika, informatika, közgazdaságtan, idegen nyelvek (az ukrán is annak számít).

Kertészmérnök szak
(a Budapesti Corvinus Egyetem
kihelyezett képzése)
Felvételi: A kertészmérnök képzésre a magyarországi pótfelvételi eljárás keretében
lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi
bizonyítvány és annak magyar nyelvű fordítása, 4db fénykép, bármilyen eredményt
elért független tesztvizsga másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása.

Állattenyésztő mérnöki képzés
(a Gödöllői Szent István Egyetem
kihelyezett képzése)
Felvételi: Az állattenyésztő mérnöki képzésre a magyarországi pótfelvételi eljárás
keretében lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi
bizonyítvány és annak magyar nyelvű fordítása, 4db fénykép, bármilyen eredményt
elért független tesztvizsga másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása. A diákok
a képzés elvégzése után MSc szintű szakra felvételizhetnek Gödöllőn.
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Katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés
(a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia kihelyezett képzése)
A képzés két szakirányon belül biztosít tanulási lehetőséget: a katekéta
szakirányon református hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon
egyházi munkatársakat képeznek. Ezen a szakirányon a következő specializációk
választhatók: gyermek és ifjúsági munka szervező; gyülekezeti missziói munkatárs,
gyülekezeti szeretetszolgálati munkatárs.
A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi bizonyítvány és annak
magyar nyelvű fordítása, 4db fénykép, bármilyen eredményt elért független
tesztvizsga másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása, valamint lelkipásztori
ajánlás.

Figyelem!
Tipp!

A fent említett képzések Ukrajnában nem akkreditált, az Európai Unióban
elfogadott és Magyarországon akkreditált BSc szintű diplomát adnak.
2016-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával közösen görögkatolikus katekéta
képzést is hirdet. Bővebb információ a II. RFKMF Felvételi Irodájában kapható.

2.

Előkészítő tanfolyamok a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési
Központjában az érettségi vizsgákat megelőzően – a 2006/2007-es
tanévtől – előkészítő tanfolyamokat szerveznek, valamennyi tantárgyból.

Mire jók ezek a tanfolyamok





Tájékozódhatsz az érettségi vizsgák feltételeiről, követelményeiről.
Felmérheted tudásod.
Típusfeladatokat gyakorolhatsz, próbateszteket oldhatsz.
Specifikus és tematikus ismereteket nyújtó, korábbi ismereteket
rendszerező konzultációkon vehetsz részt.
 Tantárgyaknak megfelelő készségeket és képességeket fejleszthetsz.
 Szóbeli és írásbeli szituációkat gyakorolhatsz, kommunikációs
feladatokon vehetsz részt.
 Vizsgarutint szerezhetsz.
A főiskola előkészítő tanfolyamai licenzáltak,
így az intézménybe történő jelentkezés során
kedvezményben részesül az, aki sikeresen
elvégezte ezen tanfolyamok egyikét.

A főiskolán a következő előkészítő
tanfolyamokon vehetsz részt:

Hasznos infó!








Angol nyelv
Ukrán nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Nyelvtanfolyamok
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3.

Nyelvtanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2002/2003-as tanévtől
kezdődően minden évben angol, német, francia, ukrán, magyar (nem magyar
anyanyelvűeknek) nyelvtanfolyamokat hirdet.
A tanfolyamon való részvétel feltétele: nincs feltételhez kötve.
Nyelvtanfolyamok csoportbeosztása: az egyes csoportokat (maximum 10 fő) a
tanfolyam megkezdésének napján a jelentkezők tudását felmérve alakítják ki.
Tanfolyamok időbeosztása: az órákat a hallgatók időbeosztásához
alkalmazkodva szervezik meg.
Oktatók: az órákat a Főiskola filológiai tanszékének tanárai tartják a különböző
nyelvekből.
Az oktatás tartalma: az oktatás kiterjed a nyelvtan, beszédértés, kiejtés és
intonáció területeire. A legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés,
kifejezések, mondattani ismeretek képezik a tananyag gerincét.
Képesítés formája: minden tanfolyam elvégzése után a Főiskola által kiadott
kétnyelvű (magyar-ukrán) oklevelet kapnak a hallgatók. A tanfolyamot
végzettek közül sok diák nyelvvizsgát tesz Nyíregyházán.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Felnőttképzési Központja a következő
nyelvtanfolyamokat indította el a 2014/2015-ös
tanévben alap- és középfokon:
Elérhetőségek:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Felnőttképzési Központja,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
tel.: 2-43-43
email: felnottkepz@kmf.uz.ua

4.






Angol nyelv
Ukrán nyelv
Német nyelv
Magyar nyelv
(nem magyar
anyanyelvűek
számára)

Infó!

A Balassi Intézet magyarországi
felsőoktatási előkészítő képzése

Ha még nem sikerült eldöntened, hogy milyen szakirányon szeretnél
továbbtanulni, vagy nem érzed elegendőnek a meglévő tudásod, jelentkezz a
Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő kurzusaira, hogy egy színvonalas
képzés keretein belül, magas heti óraszámban készülhess fel a 2017. évi
tavaszi emelt vagy- közép szintű érettségi vizsgákra. Az előkészítő képzés célja
a szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása mellett a 2017. évi általános
felsőoktatási felvételi eljárásban meghatározott, az adott alap- vagy osztatlan
képzési szakhoz szükséges 2 felvételi/érettségi tantárgyból emelt- vagy közép
szinten történő magyarországi érettségi vizsga sikeres letétele.
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Miért érdemes ide
jelentkezni?







a választott szakhoz szükséges két tantárgyat tanulhatod
nagy tapasztalattal rendelkező oktatók tanítanak
kollégiumi elhelyezést kaphatsz
diákigazolványt kaphatsz
lehetőséged van a sportolásra is
részt vehetsz a tanórán kívüli szakmai programokon, intézeti
rendezvényeken
 támogatást, tanácsadást kaphatsz a szakválasztásban, a felvételi
stratégia kidolgozásában, illetve a felvételi ügyintézésben

Milyen tantárgyakból
választhatsz?

Mindegy, milyen tantárgyat
választasz?
Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő
hallgatók a Balassi Intézetben 2 felvételi/
érettségi tárgyból, valamint a magyar
nyelvismeret szintjétől függően magyar
nyelvből is folytatnak órarend szerinti
tanulmányokat. Ezért mindenképp azt a 2
tárgyat érdemes választani, amiből emelt
szintű vizsgát szeretnél tenni.

Meddig tart
a képzés?
A képzés 10 hónapig tart.












Angol nyelv
Biológia
Fizika
Földrajz
Informatika
Kémia
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Testnevelés
Történelem
Heti óraszám: 12-20 tanóra/tantárgy.

Képzési díjak:

Lehetőséged van ösztöndíjasként részt venni a Balassi Intézet emelt szintű
érettségire felkészítő képzésein. Ehhez pályázatot kell benyújtanod.
Amennyiben pályázatod pozitív elbírálásban részesül, ingyen vehetsz részt a
képzésen, a Márton Áron Szakkollégiumban ingyen kollégiumi férőhelyet
biztosítanak, valamint havi 17 850 Ft ösztöndíjra számíthatsz.
Ha nem sikerülne az ösztöndíj pályázatod, lehetőséged van önköltséges
formában részt venni a képzésen, melynek díjairól a Balassi Intézet honlapján
tájékozódhatsz www.balassiintezet.hu/hu/kepzesek/egyetemi-elokeszito

Milyen mellékleteket szükséges
csatolnod a pályázathoz?






pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
az útlevél és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata
a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
a szülőföldi érettségi bizonyítvány és mellékletének egyszerű másolata
amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű és/vagy emelt
szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának egyszerű másolata
 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 a magyar nemzetiség igazolása
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Amire figyelned kell:
Amennyiben a Balassi Intézet előkészítő képzésére és valamely
magyarországi vagy kárpátaljai felsőoktatási intézmény
képzésére egyidejűleg felvételt nyertél, akkor el kell döntened,
hogy melyiket választod! A kettőn egyszerre nem vehetsz részt!
A kettős állampolgárság nem kizáró ok az ösztöndíj pályázatnál,
amennyiben nem rendelkezel állandó magyarországi lakcímmel.

Tipp!

Mire figyelj még?
A felsőoktatási felvételi eljárásba, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő
jelentkezést az Oktatási Hivatal által megadott határidőig (ld. majd a www.felvi.hu és
www.oktatas.hu honlapokon) az előkészítő képzésben részt vevő hallgatóknak önállóan,
saját felelősségükre (fiatalkorú hallgatók esetében szülői felelősségre) kell benyújtaniuk.
A felvételi eljárásba, illetve az érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei a
hallgatókat terhelik, így a jelentkezési díjakat is önállóan kell majd befizetniük.

Hogyan tudsz jelentkezni?
A pályázatokat személyesen vagy postai úton
tudod feladni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,
Agora Információs Központ
Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.
Továbbá az alábbi címen kérhetsz információt:
Dienes Judit Emese
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma, 1037
Budapest, Kunigunda útja 35. B épület 29-es iroda
Tel.: +36 1 766 5791
E-mail: judit.dienes@bbi.hu

Tipp!
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Meddig
jelentkezhetsz?
A
pályázat
benyújtásának
pontos idejét és feltételeit a
www.balassiintezet.hu/hu/
kepzesek/egyetemi-elokeszito/
címen találod meg.

Ha tanácsra van szükséged a jelentkezéssel kapcsolatban,
keresd a Momentum Doctorandus Felvételi kérdezzfelelek! Programját (lapozz az 57. oldalra), vagy az Agora
Információs Iroda "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány
munkatársait (lapozz a 63. oldalra).

Ezer kérdésed van a felvételivel és a vele járó adminisztrációval
kapcsolatban? Felvételiznél, de nem tudod hova? Választanál szakot, de nem
tudod milyet? Lennél diplomás, de nem tudod hol? Talán mi segíthetünk! A
következő fejezetben a Momentum Doctorandus Felvételi kérdezz-felelek!
programjáról és az Agora Információs Központról olvashatsz.

Felvételi kérdezz-felelek!

Milyen kérdésekkel
fordulhatsz hozzánk?
 Sokszor hallott kifejezések a Molodsij Specialist, BA,







Specialist, MA, Magiszter, de nem tudod, mit is jelentenek
ezek valójában, s melyik lenne számodra az igazi?
Jelentkeznél továbbtanulni, de problémád van a jelentkezés
adminisztratív részével?
Bizonytalan vagy abban, milyen szakmát érdemes
választanod?
Nem tudod, melyik felsőoktatási intézmény lenne a
legmegfelelőbb számodra?
Tisztában vagy vele, milyen tárgyakból vagy jó, de nem
tudod, milyen szakokra jelentkezhetsz tudásoddal?
Érdekel a bölcsészet vagy a természettudomány, de nem
tudod, mire számíthatsz majd az egyes szakokon?
Nem tudod milyen lehetőségek nyílnak meg előtted
diákként az egyes intézményekben?

Fordulj hozzánk,
hátha segíthetünk!
Ebben a fejezetben igyekeztünk minden tudományterület
képviselőjét egy helyre gyűjteni, hogy a számodra
legmegfelelőbb és legszimpatikusabb személyhez fordulhass
kérdéseiddel. Legyen szó adminisztrációs, tudományos,
pályázati vagy egyéb továbbtanulással kapcsolatos kérdésekről.
A továbbiakban a Felvételi kérdezz-felelek! programunkban
részt vevő doktoranduszok rövid bemutatkozását találod meg.

Ha úgy érzed, itt mégsem találtad meg a számodra legmegfelelőbb
személyt,
további
segítségért
fordulhatsz
a
momentum.doktorandusz@gmail.com
email
címen,
vagy
a
facebookon is: www.facebook.com/groups/131573453682321
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Tipp!

Név: Kulin Júlia
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Eötvös Loránd Tudományegyetem
PhD tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet
E-mail cím: kulin@math.u-szeged.hu
Ha matematikával akarsz foglalkozni, és
kérdéseid vannak a magyarországi egyetemekkel
és szakokkal kapcsolatban, bátran fordulj hozzám!

Név: Nagy Viktória
Középiskola: Salánki Mikes Kelemen Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Kémiai Tudományok
Doktori Iskola
E-mail cím: nagy.viktoria@science.unideb.hu
Ha szereted a kémiát, vagy csak érdekel, de még
nem vagy biztos a döntésedben, esetleg bonyolult
a felvételi körül minden? Ha nem tudod eldönteni,
hogy Magyarországon vagy Ukrajnában tanuld ezt
a szakot, vagy már a felvételi után van szükséged
segítségre, keress engem!

Név: Rigó István
Középiskola: Ungvári Drugeth Gimnázium
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem Fizika Kar
PhD tanulmányok: Szegedi Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola
e-mail: rygohanis@gmail.com
Kedves ifjú barátom! Fizikával kapcsolatos bármilyen kérdéssel
nyugodtan fordulj hozzám. Abban az esetben, ha jók az
eredményeid és motivált vagy, olyan tanároknak tudlak
bemutatni akikkel már az első naptól együtt tudsz dolgozni,
olyan témában kutathatsz, ami megállja helyét a nemzetközi
porondon is. Van tapasztalatom a pályázatírásban is, így
szívesen segítek a pályázati anyagod előkészítésében is. Túl
vagyok már egy nyelvvizsgán is szóval ilyen jellegű kérdésekkel
is bátran bombázhatsz. Ha érdekképviseletre van szükséged,
vagy szívesen aktivizálnád magad a civil életben, akkor is bátran
keress, szívesen mesélek a lehetőségekről és ha meggyőzöl a
motiváltságodhoz még ajánlólevelet is kaphatsz! Bátran keress
és sok sikert a felvételihez!
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Név: Demeter László
Középiskola: Barkaszói Középiskola
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Biológia Doktori Iskola
E-mail cím: demeterlaszlo7@gmail.com
Ha továbbtanuláson gondolkozol és szereted a természetet,
ha érdekel a biológia vagy az élettel kapcsolatos
tudományok, de nem tudod pontosan melyik szakterületet
válaszd, vagy egyszerűen csak nincs semmi ötleted, hogyan
tovább a suli után, fordulj csak bátran hozzám!

Név: Kovály Katalin
Középiskola: Jánosi Középiskola
Egyetem: II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (BSc),
Ungvári Nemzeti Egyetem (MSc)
PhD tanulmányok: ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: kovaly.katalin@gmail.com
Ha érdekel a földrajz, a társadalom vagy a gazdaság,
ha kíváncsi vagy rá, miért érdemes ezt a szakirányt
választanod, vagy szeretnél kiigazodni a felvételivel járó
adminisztrációs útvesztőben, írj nekem bátran! Ha arra
vagy kíváncsi, milyen pályázati lehetőségeid vannak,
vagy szeretnél „civilkedni”, de nem tudod pontosan
hová is fordulhatsz, talán abban is segíthetek!

Név: Fazekas Andrea
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: andrea.fazekas11@gmail.com
Ha szeretsz olvasni, szereted a verseket, regényeket,
mindent, ami irodalom, ha elakadtál az egyetem- és
szakválasztással, segítségre lenne szükséged a felvételivel
vagy az érettségivel kapcsolatban, bátran keress engem!

Név: Görög Nikoletta
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola
E-mail: gorog.nikoletta@gmail.com
Ha érdekel a magyar nyelvészet és bizonytalan vagy,
hol is folytatnád tovább tanulmányaid – ne habozz,
keress bátran, szívesen megosztom a tapasztalataimat!

60

Név: Nánási-Molnár Anita
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: m.molnar.anita@gmail.com
Ha érdekel a magyar nyelvészet, a nyelvészet
kapcsolata a szociológiával, vagy hogy egyáltalán
mire jó a nyelvészet, bátran keress meg!

Név: Séra Magdolna
Középiskola: Nagyberegi Református Líceum
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: sera.dusi@gmail.com
Ha érdekel a nyelvészet, az ifjúsági és civil
szféra, valamint a magyarországi felvételi/
érettségi eljárás, a helyi és külföldi ösztöndíjlehetőségek, bátran keress engem!

Név: Vavrincsik Regina
Középiskola: Munkácsi 5. számú Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Ungvári Nemzeti Egyetem, Alkalmazott
Nyelvészet Tanszék
E-mail cím: regi9v@gmail.com
Ha érdekel az angol nyelvészet, vagy, ha úgy
érzed, szeretnél nyelvekkel foglalkozni, de
nem tudod, később hogyan tudnád tudásodat
alkalmazni, fordulj hozzám, tanácskozzunk!

Név: Kosztur András
Középiskola: Ungvári Drugeth Gimnázium
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem BTK, Történelmi
és Néprajzi Doktori Iskola
E-mail cím: andras.kosztur@gmail.com
Ha érdekel a történelem, ha a múlt megismerésével
szeretnél foglalkozni, ha nem tudod, milyen
lehetőségeid lennének történészként és általában
bölcsészként, fordulj hozzám nyugodtan!
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Név: Szőlősi Nóra
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (BA),
Ungvári Nemzeti Egyetem (MA)
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: szolosi.nora@gmail.com
Ha a jövőben szeretnél történelmet tanulni, de nem
tudod, hogy hol és melyik egyetemre érdemes
jelentkezned, ha kíváncsi vagy, hogy hogyan kaphatsz
ösztöndíjat, akkor fordulj hozzám bátran!

Név: Turányi Tatjána
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: ELTE TáTK, Szociológiai Doktori Iskola
E-mail: turanyitatjana@gmail.com
Ha mindig is érdekelt, miért viselkednek az emberek úgy
ahogy egy adott szituációban, csoportban, ha a nagyobb
szintű társulások, akár egész társadalmak és országok
viszonyainak miértjei vagy a másik véglet, az emberi
lélek és tudatvilág mélyebb rétegei foglalkoztatnak: egy
leendő politológus, szociológus vagy pszichológus
rejtőzik benned. Amennyiben ebbe az irányba indulnál
tovább és iránymutatásra lenne szükséged: kérdezz
bátran! A felsőoktatási kérdéseken túl az általános
ügyintézéssel, kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban is
érdeklődhetsz!
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Ha mástól is érdeklődnél a felvételivel,
képzésekkel, ösztöndíjakkal kapcsolatban,
ismerkedj meg az Agora Információs Központ-al!

Miért van az AGORA?
Az Agora Információs Központ (AIK) hivatott segítséget
nyújtani azok számára, akik Magyarországon szeretnék
tovább folytatni tanulmányaikat az érettségit követően.
Így az AIK főbb tevékenységi körébe tartozik a
magyarországi
továbbtanulással
kapcsolatos
információszolgáltatás. Ezen kívül az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen kiírt
miniszteri ösztöndíj-pályázatok szülőföldi lebonyolítása
is a fő profil részét képezi. Az AIK a „GENIUS”
Jótékonysági Alapítványnak alárendelve működik és
szervesen összekapcsolódik vele.

Miben tudnak segíteni?
Az évről-évre változó magyarországi felsőoktatási törvény, valamint a felsőoktatásba
és kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezés feltételeinek folyamatos módosulása
szükségessé tett e egy olyan iroda működését, ahová betérve az érettségi előtt állók
választ kaphatnak a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikre, hogy ezen
információk birtokában magabiztosan válasszák ki jövőbeli szakmájukat. Az
irodánkba betérő érdeklődőt igyekszünk minden esetben széleskörűen tájékoztatni
a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban, valamint a
magyarországi kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezéssel és az ahhoz szükséges
tudnivalókkal kapcsolatban. Ezen kívül lépést tartunk az éppen aktuális, hatályban
lévő magyarországi továbbtanuláshoz kapcsolódó törvényrendeletekkel.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a továbbtanulni vágyó helyett választunk
szakmát, vagy éppenséggel helyette jelentkezünk a felvételi eljárásba, illetve
érettségi vizsgára, hanem azt, hogy a felmerülő részletkérdésekre választ adjunk.
Ehhez az szükséges, hogy az AIK-ba való informálódás előtt mindenki tájékozódjon
a magyarországi tanulással kapcsolatos internetes felületeken (ld. az írás végén),
hogy a további segítségkérés már meglévő információkra épülhessen, illetve
kiegészítésként szolgálhasson.

Milyen konkrét pályázatok
lebonyolítását végzi az AGORA?
Az AIK az alábbi pályázatok szülőföldi (kárpátaljai) lebonyolítását végzi:
 A Balassi Intézet előkészítő évében való részvételt támogató ösztöndíj.
 A magyarországi alap-, egységes/osztatlan képzésben való részvételt támogató
ösztöndíj.
 A magyarországi mesterképzésben való részvételt támogató ösztöndíj.
 Magyarországi PhD/DLA képzésben való részvételt támogató ösztöndíj.
 Tavaszi és őszi szemeszterre kiírt részképzésben való részvételt támogató ösztöndíj.
 Szülőföldi mester/specialist képzést folytatók számára kiírt ösztöndíj.
 Szülőföldi PhD/DLA képzést folytatók számára kiírt ösztöndíj.
 Szülőföldi fiatal oktatókat támogató ösztöndíj.
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A fentiekből láthatod tehát, hogy a lehetőségek tárháza
széles azok számára, akik Magyarországon kívánják
tanulmányaikat folytatni. Az ehhez szükséges információkat
is több forrásból szerezhetitek be. Egyrészt internetes
felületekről, másrészt az AIK-ból. Ezen forrásokból
hozzájutott információk ismeretében pedig mindenki
önállóan dönthet továbbtanulásával kapcsolatban. Ezen felül
a kárpátaljai felvételt nyert hallgatók miniszteri ösztöndíjban
is részesülhetnek, amennyiben a feltételeknek eleget tesznek.
Az érdeklődők számára ajánlott internetes honlapok:
www.felvi.hu, www.oktatas.hu

Infó!
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Tipp!

Az Agora Információs Központ elérhetősége: 90202
Beregszász, Kossuth tér 6. (a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola főbejárata, 108. terem)
Tel.: 00314124343/149-es mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Honlap: www.genius-ja.uz.ua

A felvételi után sem áll meg az élet! Sőt, akkor kezdődik csak igazán! A
következő fejezetben olyan diákokkal ismerkedhetsz meg, akik megosztják
veled fősulis, egyetemista, vagy épp szakképzős élményeiket,
tapasztalataikat. Azoktól is kaphatsz hasznos tanácsokat, akik a diploma
megszerzése után immáron sikeresen hasznosítják tudásukat a „nagybetűs
életben”.

Túl a felvételin

Érdekel, milyen az egyetemista/főiskolás
élet? Olvass tovább és megtudod!
„A tanulás mellett egy csomó színes program van a főiskolán: táncestek,
filmklubok sportszakkörök és még sok egyéb. Ezek mind fontos összetevői a
diákéletnek, s így vonzóak lehetnek egy-egy intézmény kiválasztásánál”

Név: Baraté Márk Viktor
Felsőoktatási intézmény: II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szak: földrajz

Miért választottad ezt az intézményt, ezt a szakot?
Itthon, Kárpátalján szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, s mivel érdekelt a
földrajz – az, hogy mi miért van úgy, ahogy van – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolát választottam.
Honnan értesültél erről a szakról, az intézményről?
Erről az intézményről már középiskolás koromban is sokat hallottam, több ismerősöm is
tanult és tanul jelenleg is itt. A szakról pedig a kárpátaljai Felvételi tájékoztatóban
olvastam.
Hová jártál korábban iskolába? Honnan jött az ötlet, hogy a Rákóczi-főiskolán
folytasd a tanulmányaidat?
Ezelőtt a Péterfalvi Református Líceumban tanultam. A továbbtanulást illető döntésben a
szüleim és tanáraim segítségét kértem: többek között ezt az intézményt is ajánlották.
Számomra fontos volt, hogy Kárpátalján maradjak, tanuljak, így főként ezért
választottam a Rákóczi-főiskolát.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
Nem volt annyira vészes, mint amennyire mondták, hogy az lesz, úgy érzem. Az viszont
igaz, hogy kicsit ijesztő volt, de ez is egy élmény.
Hogy érzed magad most az intézményben? Milyen a légkör? Milyen itt diáknak
lenni?
Meg vagyok elégedve az itteni diákélettel. A többi diákkal is jól kijövök és barátságosak
a tanárok, illetve a diákok is.
Mit szeretnél csinálni a tanulmányaid befejezését követően?
Igazából még nem döntöttem el, de szeretném folytatni a tanulást a fősuli befejezése
után is.
Eddigi legkedvesebb élményedről az intézményben mit tudnál mesélni?
Nekem így egészében tetszik, de a legkedvesebb emlékem a HÖK által szervezett
gólyatáborhoz köthető. Azt hiszem, igazából ott lesz egy osztályból baráti társaság. S
mint ilyen, ez mindig kedves élmény.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói
Önkormányzata (a HÖK) az intézmény diákéletét igyekszik
élménydússá tenni. Legfőbb célja a diákok érdekképviselete, a
közösségszervezés feladatainak ellátása, kapcsolatteremtés és
fenntartás más intézményekkel, a diákhagyományok ápolása.
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Mit tanácsolnál annak, aki most szeretne felvételizni, vagy aki erre a főiskolára
készül?
Aki itthon akarja folytatni a tanulmányait, az mindenképp fontolja meg ezt az intézményt
is, mivel a tanulás mellett egy csomó színes program van a főiskolán: táncestek,
filmklubok sportszakkörök és még sok egyéb. Ezek mind fontos összetevői a diákéletnek,
s így vonzóak lehetnek egy-egy intézmény kiválasztásánál.

„Azt tanácsolnám, hogy ha már eldöntötték, hogy tovább
szeretnének tanulni, mindenekelőtt vegyék komolyan a felvételit,
illetve a független tesztelést. Máshogy nem lehet megcsinálni”

Név: Czigler Alexandra-Regina
Felsőoktatási intézmény: Ungvári
Nemzeti Egyetem
Szak: nemzetközi jog

Miért választottad ezt a szakot?
Miért ezt az egyetemet?
A középiskola tizedik osztályától biztos voltam benne, hogy olyan szakot fogok
választani, amihez kell történelem és idegen nyelv. Mivel ezeket szerettem és tudtam.
Aztán nyilvánvalóvá vált, hogy valamilyen nemzetközi szak lesz az. Így a nemzetközi
jogot választottam. Hogy miért ezt az egyetemet? Talán a legfőbb oka az, hogy közel
maradhatok az otthonomhoz. Illetve, hogy a megye egyik legjobb felsőoktatási
intézményében részesülhetek oktatásban.
Hogy érzed most magad az egyetemen?
Elsősorban nagyon hálás vagyok, hogy ilyen kedves és humoros évfolyamtársaim
vannak. Ez nagyban megkönnyíti a tanulós hétköznapokat. Köztük van 5 magyar is, ami
szintén egy pozitív dolog. A tanárok többnyire fiatalosak és humorosak, bár néha
képesek elhalmozni mindenfélével, ami elveszi az életkedvemet. Összességében, jól
érzem magam, kellemesek, modernek a termek és tiszták, ami számomra fontos. A
büfében pedig bármikor jól lehet lakni vagy meginni egy finom kávét egy-egy
szünetben.
Van-e ösztöndíjad?
Sajnos a felvételi évében erre a szakra nem hirdettek meg egy államilag támogatott
helyet sem. De most már van rá lehetőség, ami vonzóvá teheti a szakot a frissen
felvételizőknek.
Ukrán nyelvű szakot választottál, hogy birkóztál meg a nyelvi nehézségekkel?
Eleinte féltem, hogy fog ez működni, de nagyon sok támogatást kaptam a családomtól, a
tanáraimtól és az évfolyamtársaimtól is. Bár nekem már kis korom óta tanítva volt az
ukrán, akadnak nehézségeim. De ezek mind leküzdhetőek, ha energiát, időt fektetünk
bele és ami fontosabb, ha eléggé akarjuk.
Mit tanácsolnál egy most felvételiző diáknak?
Azt tanácsolnám, hogy ha már eldöntötték, hogy tovább szeretnének tanulni,
mindenekelőtt vegyék komolyan a felvételit, illetve a független tesztelést. Máshogy nem
lehet megcsinálni. Illetve azt, hogy ne ijedjenek meg semmitől sem! Itt majd
megtanulják, hogyan kell megoldani a kellemetlen szituációkat is.
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Ha úgy döntesz, hogy a 9. osztály elvégzése után
szakképző intézménybe jelentkezel, az alábbi
interjú érdekes lehet számodra!
„Mindenekelőtt kitartást és szorgalmat tanácsolok,
mert mindkettő meghozza a várt eredményt!”
Név: Püspöki Szintia
Felsőoktatási Intézmény: II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felsőfokú Szakképzési Intézete
Szak: turisztika

Miért választottad ezt az intézményt, ezt a szakot?
A kilencedik osztály elvégzése után elérkezettnek láttam az időt, hogy továbbtanulásra
adjam a fejem. A Rákóczi-főiskola ismert és elismert volt számomra, így ennek választása
egyértelmű volt. A szakválasztás pedig úgy történt, hogy a kínálatból ez, vagyis a
turisztika állt hozzám legközelebb, így ezt választottam.
Honnan értesültél erről a szakról, az intézményről?
Nagybereg, a szülőfalum, közel van Beregszászhoz, s a város főterén járva többször is
elhaladtunk az intézmény előtt. Kívülről is nagyon tetszetős, s volt szerencsém korábban
belülről is megnézni ― nagyon megtetszett. Az itt tanuló, vagy korábban itt tanult
diákok közül többet is ismertem, s mivel mindenki nagyon pozitív véleménnyel volt az
intézményről, ez nekem megfelelő ajánlólevél volt. A választott szakról pedig interneten
keresztül értesültem.
Hová jártál korábban iskolába? Honnan jött az ötlet, hogy a felsőfokú
szakképzésben folytasd a tanulmányaidat?
Az általános iskolát a Nagyberegi Középiskolában végeztem el. Mikor közeledett a
továbbtanulással kapcsolatos döntés napja a szakképző intézményre gondoltam. A
döntésemet szüleim is támogatták. A felkészülésben pedig kedves földrajz tanárom
(Pfeifauf Mónika) segített és bátorított sokat, s nem utolsósorban megszerettette velem
e tantárgyat.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
Őszintén szólva nehéz volt! A felvételi vizsga földrajzból és ukrán nyelvű
tollbamondásból állt. Komolyan vettem a felkészülést. Szükség is volt rá, mivel ukrán
tannyelvű osztályban tanultam korábban, így magyarul a földrajz nehéz volt és sokat
kellet tanulnom, de megérte! A tollbamondás már könnyebben ment.
Hogy érzed magad most az intézményben? Milyen a légkör? Milyen itt diáknak
lenni?
Nagyon jól érzem magam az intézményben és örülök, hogy ide járhatok. Sok új tanár és
diák vesz körül, új barátokra találtam itt. Tetszik a légkör, s egyben a tanárok és diákok
viszonya a tanításhoz és tanuláshoz.
Mit szeretnél csinálni a tanulmányaid befejezését követően?
Tanulmányaim befejezése után a vendéglátó iparban szeretnék elhelyezkedni.
Eddigi legkedvesebb élményedről az intézményben mit tudnál mesélni?
Eddigi legkedvesebb élményem az ünnepélyes tanévnyitó és a gólyabál volt. Az
ünnepélyes megnyitó számomra rendhagyó (hiszen a református templomban zajlott)
és felejthetetlen volt, mivel ilyenben még nem volt részem. A gólyabál pedig közelebb
hozta az osztály tagjait egymáshoz. Nagyon tetszett ez az esemény is, hiszen ezzel
kapcsolatban sem voltak korábbi tapasztalataim.
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Mit tanácsolnál annak, aki a szakképzőbe szeretne felvételizni?
Mindenek előtt kitartást és szorgalmat, mert mindkettő meghozza a várt eredményt! Azt
tanácsolom, hogy ne hanyagolják az iskolai tanulást sem, mert a felvételinél figyelembe
veszik azt is, milyen tanulmányi átlaggal fejezték be az iskolát. Sok sikert minden
próbálkozónak!

Nem sikerült elsőre a felvételid?
Csüggedésre semmi ok!
„A kudarc viszont nem szegte kedvemet, sőt! Inspirálóan hatott rám az a gondolat,
hogy bizonyítanom kell, elsősorban magamnak. A következő évet megpróbáltam
aktívan kihasználni, így másodszorra már magabiztosabban vágtam bele a felvételibe”.

Név: Nagy Nikoletta
Diplomaszerzés helye: Ungvári Nemzeti Egyetem
Jelenlegi felsőoktatási intézmény: Debreceni Egyetem,
Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
Szak: történelem

Milyen emlékeid vannak az ukrajnai felvételiről?
2008-ban érettségiztem a Kaszonyi Középiskolában, abban az évben, amikor Ukrajnában
bevezették a felvételi előtti kötelező független tesztelést. Mivel ukrán nyelvből nem
értem el a szükséges minimális pontszámot, a szaktárgyi eredménytől függetlenül nem
felvételizhettem az ukrajnai felsőoktatási intézményekbe.
Mit csináltál, miután értesültél a teszt eredményéről?
Mindenképpen tovább szerettem volna tanulni, ezért úgy döntöttem, egy év múlva újra
próbálkozom. A köztes időszakban ukrán nyelvtanfolyamra jártam és otthon is készültem
a felvételire. Második nekifutásra már sikerrel jártam, és szeptemberben megkezdhettem
tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem Humán- és Természettudományi Karának
Magyar Történelem és Európai Integráció tanszékén.
Miért választottad ezt a szakirányt, ezt az intézményt?
Az Ungvári Nemzeti Egyetem vonzó volt számomra, így már a középiskolában
eldöntöttem, hogy ott szeretném folytatni a tanulmányaimat. A történelem pedig mindig
is közel állt a szívemhez, mivel Ungváron volt rá lehetőségem, hogy magyar nyelven
tanuljam ezt a tárgyat, így egyértelmű volt a választásom.
Milyen emlékeid vannak az egyetemről?
Az egyetemi diákéveimre mindig boldogan gondolok vissza, mert élményekkel teli öt
évet tudhatok magam mögött. Szerintem nagy lehetőség a magyar karon tanulók
számára, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetemen belül, mégis magyarul folytathatják
tanulmányaikat. Így anyanyelvükön szerezhetik meg azt a tudást, amivel majd
kiléphetnek a nagybetűs életbe. A tanulás mellett sokat szórakoztunk, felejthetetlenek a
gólyabálok és a különböző ünnepi rendezvények, melyeken részt vettünk.
Az, hogy kollégiumban lakhattam nagy előnyt jelentett. Egyrészt az egyetem közelsége
miatt, másrészt mert az egyetemen tanuló magyar közösséget is megismerhettem. Új
barátokra tettem szert és rengeteg tapasztalattal lettem gazdagabb, amelyeket remélem,
majd kamatoztatni tudok az életben.
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Mi történt veled az egyetem után?
Utolsó éves voltam az egyetemen, amikor elhatároztam, hogy tanulmányaimat doktori
képzés keretein belül szeretném folytatni. Azonban, mivel elég későn fogalmazódott
meg bennem ez a gondolat, őszintén bevallom, nem voltam elég felkészült. Hiányos
tudományos tevékenységgel rendelkeztem ahhoz, hogy PhD-tanulmányokat folytassak.
Ez be is igazolódott, mivel bár felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelmi és
Néprajzi Doktori Iskolájába, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elutasította
pályázatomat.
A kudarc viszont nem szegte kedvemet, sőt. Inspirálóan hatott rám az a gondolat, hogy
bizonyítanom kell, elsősorban magamnak. A következő évet megpróbáltam aktívan
kihasználni, több tanulmányom is megjelent különböző folyóiratokban, így másodszorra
már magabiztosabban vágtam bele a felvételibe. A sikeres felvételi után, az ösztöndíjat is
megkaptam, így gond nélkül megkezdhettem PhD-tanulmányaimat.
Mit tanácsolsz az idén felvételizőknek?
Ha én most lennék érettségi előtt álló tanuló, szeretném, ha valaki elmondaná nekem
azt, hogy merjek nagy célokat kitűzni, és azt is, hogy egy-egy buktató, még nem jelent
végleges kudarcot. Kudarccá csak akkor válik, ha végleg feladják. Persze, nagyon fontos
a tanulás, de emellett szükséges még rengeteg hit, akaraterő és kitartás ahhoz, hogy
elérjék a céljaikat.
Anthony Robbins szavait idézve: „A siker titka csupán az elhatározásban rejlik:
elhatározod, mit akarsz elérni, majd napról napra kitartóan teszel érte, még akkor is, ha
úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni.”

Az alábbiakban sikeres diplomásoktól
tudhatsz meg hasznos tanácsokat!
„A főiskola mindenképp az elért eredményeim alapja. Úgy
érzem, sokban hozzájárult a sikereimhez, hogy ott tanulhattam”.

Név: Derceni-Ács Katica
Diplomaszerzés helye: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola, Munkácsi Állami Egyetem
Szak: óvodapedagógia
Jelenlegi foglalkozás: oktatási-nevelési intézményi
igazgató

A középiskolát követő rövid pihenő után a Rákóczi-főiskola óvodapedagógia
szakán szereztél diplomát, most a Kígyósi Elemi Iskola-Óvoda vezetője, igazgatója
vagy. Hogyan vezetett az utad az érettségit követően idáig?
Az érettségimet a Nagyberegi Középiskolában szereztem 2002-ben. A Rákóczi-főiskola
óvodapedagógia szakán 2008-ban szereztem meg a diplomám (BA), s mivel az
intézményt megfosztották korábbi akkreditációs szintjétől, így a Munkácsi Állami
Egyetemen folytattam tanulmányaimat, s ott kaptam felsőfokú (MA) diplomát.
Óvodapedagógusi pályámat 2009-ben kezdtem az egyik beregszászi óvodában. 2012ben lettem a Kígyósi Óvoda vezetőnője, majd a helyi óvoda és az elemi iskola
összevonását követően a vezetői tisztségem kibővült, s 2014-től a Kígyósi Elemi IskolaÓvoda igazgatója vagyok.
Miért döntöttél az óvodapedagógia mellett?
Ez nem volt nehéz, mivel mindig is szerettem a gyerekeket, így hivatásnak tekintem a
munkám.

70

Szerinted nehéz ma boldogulni, elhelyezkedni Kárpátalján? Neked könnyen
sikerült?
Azt tudom mondani, hogy boldogulni nehéz, napjainkban viszont az aktuális helyzetet
tekintve elhelyezkedni nem. Sok fiatal hagyta el az országot a jobb megélhetés
reményében. Két-három évvel ezelőtt a Járási Oktatási Osztály "asztalán" munkahelykereső kérvények sokasága állt, most alig találtam óvónőt az egyik megüresedett
helyünkre. Munkahelyi lehetőségek tehát vannak, az oktatásban biztosan.
Amikor én munkahelyet kerestem szerencsésnek mondhattam magam, viszonylag hamar
kaptam állást. Az igaz, hogy a kislányom még csak másfél éves volt ekkor, de úgy
éreztem, nem hagyhatom ki ezt a lehetőséget, így nem maradtam vele otthon
hároméves koráig ‒ munkába álltam.
Hogyan látod, a főiskolán töltött évek, az ott szerzett ismeretek vagy kapcsolatok
segítették a sikereidet?
A főiskola mindenképp az elért eredményeim alapja. Úgy érzem, sokban hozzájárult a
sikereimhez, hogy ott tanulhattam. Mindenképp hálás vagyok a főiskolának azért, hogy
anyanyelvemen, magyar nyelven tanulhattam.
Mit tudnál tanácsolni egy most felvételizni készülőnek?
Én mindenképp azt ajánlom a most felvételizőknek, hogy bármilyen nehéz is, ne adják
fel, küzdjenek, hogy sikeresek lehessenek. Mindenkinek kívánok ehhez erőt, egészséget
és kitartást!

„Nagyon fontos, hogy mennyire vagyunk aktív tagjai
annak a közösségnek, ahol időnk nagy részét töltjük”.

Név: Bátyi Árpád
Diplomaszerzés helye: Kárpátaljai Állami
Egyetem
Szak: jog
Jelenlegi foglalkozás: Magyar Nemzeti
Kereskedőház ungvári irodájának vezetője

Hol dolgozol jelenleg, és hogyan alakult az életed a középiskola után?
Ungváron születtem, itt élek és itt is dolgozom. A Kárpátaljai Állami Egyetemen (ЗакДУ)
végeztem jogászként. Előtte az ungvári magyar iskolában tanultam. Jelenleg
Magyarország egyik külkereskedelmi szervezetének regionális irodáját vezetem. A
munkám során mindig humán beállítottságú voltam, a történelem és a földrajz érdekelt
leginkább. Hogy a jogi pályát választottam, abban nagyban közrejátszott, hogy már
gyerekkoromtól nagyon foglalkoztattak a magyar-ukrán kapcsolatok. Családom miatt
úgy fogalmaznék, hogy páros identitásúnak vallom magam. A magyar és az ukrán
nemzet is egyaránt közel áll hozzám, mindkét nyelv használatát természetesnek veszem,
de ugyanígy vagyok az orosszal is. Már viszonylag korán éreztem, hogy ez előnyömre
válhat az életben.
Hogyan választottad ki az egyetemet, hogyan indultak az egyetemi éveid?
Hogy a KÁE-t választottam, utólag visszagondolva is jó döntés volt. A tanárok viszonylag
nagy mozgásteret engedtek számunkra, a mi évfolyamunk kifejezetten jó viszonyba
került az előadókkal. Ez annak is köszönhető, hogy a tanulás mellett már az első
évfolyamtól igyekeztünk részt venni az egyetemi élet szervezésében is. Nagyon
fontosnak tartom a közösségi tevékenységet. Nagyon sok program szervezésében részt
vettem a karon, később tagja, majd elnökségi tagja lettem a KMDFKSZ-nek is. Nagyon
fontosnak tartom az első benyomást. Az első év meghatározó. Fontos, hogy „mit
mutatunk” tanárainknak, mennyire vagyunk aktív tagjai annak a közösségnek, ahol időnk
nagy részét töltjük.
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A KMDFKSZ, azaz a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók
Szövetsége Ungváron fejti ki tevékenységét. Konferenciákat,
szabadidős programokat szervez az egyetemen tanuló magyar
diákok számára.

Hogyan alakult az életed az egyetem után?
Amíg tanultam, leginkább az aggasztott, hogyan sikerül majd elhelyezkednem, de
mindig is éreztem, hogy jól választottam és mindez magától is rendeződni fog.
Szerencsés vagyok, mert szinte magától talált meg a munka. Számomra nagyon fontos,
hogy érdekeljen is, amivel foglalkozom. Nem voltam mindig kitűnő, minta tanuló, viszont
igyekeztem jóltájékozott lenni, minél több gyakorlatot szerezni abban, ami igazán
érdekel. Áldásnak érzem, hogy olyan munkát kaptam, ahol kamatoztathatom tudásomat,
és kézzelfogható eredményeket érhetek el az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok
élénkítésében.
Milyen tapasztalatokat osztanál meg a mostani felvételizőkkel?
Először is nem érdemes becsapniuk önmagukat. Ha jogásznak, közgazdásznak állna
valaki, vagy a nemzetközi kapcsolatok felé kacsintgatna - ne azért tegye, mert tök jól néz
ki a sorozatokban az ügyvédi, bankár vagy diplomata munka. Tájékozódj a valóságról, a
konkrétumokról! Lehet, hogy egy népszerű szak kiválasztása később életed legnagyobb
csalódásává válik, mert már az elején elmegy tőle a kedved. Ne csupán a szülők szava
döntsön, mert annak később egy boldogtalan életpálya lehet a vége. Mindenekelőtt
nagyon kell akarni a sikert, de garancia persze nincs semmire manapság idehaza. Pont
ezért már az iskolában érdemes lenne gyakorlati tapasztalatokat szerezni a későbbi
döntések megkönnyítése érdekében. Tájékozódni olyanoktól érdemes, akik napi szinten
használják a tudásukat, akik szakmájukban dolgoznak.
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