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Miér t készült ez a kiadvány?

Kedves érettségizni készülő!
Egy év telt el azóta, hogy a Momentum Doctorandus kiadta első
Felvételi Tájékoztató kiadványát.

Ezt a hagyományt követve idén is megpróbálunk a segítségedre lenni, legyen szó kárpátaljai/ukrajnai vagy magyarországi továbbtanulási szándékodról.
Mi, akik már jártunk ezen az ösvényen, lámpást és apró magokat próbálunk utadba helyezni, s bízunk benne, hogy fel tudod ezeket
használni.
A továbbtanulás hallatán két dolog fogalmazódhat meg benned: egyrészt az, hogy meghatározott célod van ezzel kapcsolatban, másrészt, hogy már eleged van a tanulásból. E
kiadvány készítőiként mi mindannyian a továbbtanulás irányába szeretnénk téged terelni.
Ha csak az elhatározás szikrája is megvan benned a további tanulás, a tudományos érdeklődés terén, már biztosan állítjuk, hogy Te és Mi
jól tudnánk együttműködni. S ehhez az
együttműködéshez ebben a kis tájékoztató
füzetben találod az első lépéseket.

2013 tavaszán már megismerkedtünk egy csapat érettségiző kárpátaljai magyar diákkal, tavalyi sorstársaiddal, amikor személyesen vittük el az iskolákba a legfontosabb
tudnivalókat és magát a kiadványt is. A körúton készült néhány fotón talán a saját
iskoládat, és idősebb iskolatársaid is felismered. Reméljük, idén Veled is találkozunk!

Kiadványunk célja, hogy bemutassuk neked – remélhetőleg hasznosan és érdekesen –
a kárpátaljai/ukrajnai továbbtanulási lehetőségeket. Ha messzi földön szeretnél tudást
szerezni, arra is felkészültünk, s leírtuk, hogyan és mikor tudsz például Magyarországra
felvételizni. S hogy ne csak a tudás ösztönözzön, egy csokorba szedtük azokat az ösztöndíj-lehetőségeket is, amelyekre te is pályázhatsz, ha túljutottál a felvételin, akár szülőföldi, akár magyarországi intézményben tanulsz tovább.
Olyan is előfordulhat, hogy idén nem sikerül megbirkóznod az érettségi/felvételi akadályával, de akkor sem szabad csüggedned. Megmutatjuk, milyen alternatívára gondolunk – akár előkészülnél a következő felvételiig, akár nyelvet tanulnál.
Sok dologtól félhetsz, amit nem ismersz, ezért gondoltuk, megkérdezünk néhány már
főiskolán, egyetemen tanuló diákot, meséljenek a felvételiről, illetve a felsőoktatásban
eltöltött eddigi éveikről, hogy lásd, más is járt a te cipődben, így téged sem kell tántorítson semmilyen akadály. A diploma megszerzése azonban csak egy lépcsőfok a sok
közül. Ezután következik egy még meredekebb élethelyzet, a sikeres munkavállalás. Mi
azonban azt is meg tudjuk neked mutatni, mi lehetsz, ha nagy leszel. Felkerestünk néhány kárpátaljai fiatalt, akik szívesen meséltek arról, hogyan tudják ma is használni azt
a tudást, melyet diplomájuk megszerzésével nyertek.
A tanulás megkezdése előtt, de közben is lehet, hogy sok kérdés merül fel benned,
ekkor viszont fordulhatsz egyenesen hozzánk. A Momentum Doctorandus Felvételi
Kérdezz-felelek! programjával ugyanis igyekeztünk többféle tudományterületről megszólítani doktoranduszainkat, hogy ha a felvételivel, vagy ha valamelyik szakkal kapcsolatban kérdésed adódna, próbáljanak meg segíteni neked. Előfordulhat, hogy mi sem
tudunk választ adni majd a kérdéseidre, ebben az esetben az Agora Információs Iroda
munkatársaihoz is fordulhatsz segítségért.
Lapozd sok haszonnal e kis füzetet, és ha már nincs rá szükséged, add tovább fiatalabb
iskolatársaidnak.
Sok sikert kíván Neked a felvételihez mindenki, aki e kiadványon dolgozott!
A Momentum Doctorandus csapata

Kik vagyunk mi?

A Momentum Doctorandus a kárpátaljai magyar doktoranduszokat (tehát a
főiskolai, egyetemi tanulmányaikat aspiráns, doktori úton folytatókat) tömörítő
szervezet. Tagjaink magyarországi és ukrajnai egyetemeken, főiskolákon egyaránt tevékenykednek a fizikától kezdődően a történelmen át egészen a különböző nyelvtudományokig. A szervezet célja, hogy összefogja a doktoranduszokat, segítse őket tudományos fokozatuk megszerzésében, a tudományos életbe
való bekapcsolódásukban. A Momentum Doctorandus szintén fontosnak tartja
a kárpátaljai tehetségek ápolását, melynek érdekében különböző programokat
szervez vagy olyan úton-módon próbál segíteni, mint amilyen ez a kiadvány is!
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Az idén érettségizel és szeretnél a szülőföldeden továbbtanulni, de
nem tudod pontosan, mi a teendőd? Ebben a fejezetben igyekszünk
számodra segíteni, hogy választ találj felmerülő kérdéseidre.

Amit tudni érdemes az
ukrajnai felvételiről

Mit kell tennem, ha itthon
szeretnék továbbtanulni?
Az első és legfontosabb tennivalód, hogy meghatározd a szakirányt, melyen tovább kívánod folytatni tanulmányaidat egy felsőoktatási intézményben. Ismerkedj meg az intézmény felvételi szabályzatával és tudd meg, hogy az általad választott szakra mely vizsgatantárgyakból kell sikeres tesztvizsgát tenni és milyen meghatározott pontszámot kell
minimálisan elérni. Ezt a független vizsgaközpontok által kiadott „szertifikát” bizonyítja.
2014-ben a tesztelés eredményei egyben a felvételi vizsga pontszámai is a felsőfokú tanintézményekben baccalaureus (BSc, BA - бакалавр) minősítésű diplomát szerezni kívánó
diákok számára, valamint a specialist vagy mester (magister, MSc) fokozat eléréséhez
orvosi és állatorvosi szakirányban.
Tehát a legfontosabb teendőd, hogy bejelentkezz, azaz regisztráld magad az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ nyilvántartásába!

Hogyan és hol jelentkezhetek független tesztelésre?
Jelentkezni elektronikus úton lehet a tesztközpont, az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ (Український центр оцінювання якості освіти)
honlapján. Itt a teszteléssel kapcsolatban minden információt megtalálsz.
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.
Az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának weboldalán
(www.mon.gov.ua), illetve a osvita.ua internetes felületen is elérhető a
2014-es felvételi eljárással kapcsolatos minden tudnivaló, és a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapja (www.kmf.uz.ua) is tájékoztatja az érdeklődőket. A jelentkezéssel kapcsolatban útbaigazítást kérhetsz az iskolában tanáraidtól és a Rákóczi Főiskola Felvételi Irodája is
szívesen nyújt számodra segítséget. Bátran fordulhatsz hozzájuk!

Tipp

A osvita.ua/test/program_zno weblapon elérheted a 2014-ben választható 14
központi érettségi vizsgatantárgy tematikáját, követelményét.
A testzno.com.ua vagy a http://osvita.ua/test/zno_online weblapokon a 2014es követelményeknek megfelelő online teszteket gyakorolhatsz ukrán nyelven. A
osvita.ua/test/answers portálon megnézheted a 2013-as tesztkérdések válaszait.
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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).

Mit kell tennem a sikeres regisztrációhoz?
Első lépésben válaszd ki azokat a tantárgyakat, melyekből
tesztet szeretnél írni a független vizsgaközpontban.

Erre ajánljuk figyelmedbe a testportal.gov.ua/normdocs oldalon a Накази
Міністерства освіти і науки України fejezeten belül a від 29 жовтня 2013 року
№ 1510 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів
України в 2014 році» című csomagot.

A kárpátaljai felsőoktatási intézmények elérhetőségeit megtalálhatod a
osvita.ua/vnz/entrance/11737 címen.
Ezt követően az Ukrán Oktatásminőségi Értékelő Központ honlapján, a Regisztráció menüpont testportal.gov.ua/register alatt letölthetsz egy ingyenes alkalmazást (ZNO2014Reg.exe), amely lépésről lépésre végigvezet és segít a regisztrációban. Töltsd ki és a végén nyomtasd ki a bejelentkező kártyát!
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Tipp

Milyen okiratok és anyagok szükségesek
a bejelentkezés során?
A bejelentkezéshez szükséges:
 személyigazolvány (a személy teljes nevét, születési dátumát, az igazolvány számát,
fényképét tartalmazó oldala), vagy születési anyakönyvi kivonat másolata, azaz a
keresztlevél másolata (mindazok részére, akik 2013. szeptember 1-ig még nem kapták meg személyigazolványukat);
 érettségi bizonyítvány másolata (betétlap nélkül). Ha nincs ilyen dokumentumod, de
2014-ben fogsz érettségizni, akkor csatolni kell a tanintézmény által kiállított igazolást (mintáját a független vizsgaközpontok dolgozták ki, letölthető a
testportal.gov.ua/register honlapról);
 kettő darab 3×4 cm fénykép;
 amennyiben olyan egészségügyi problémák merülnek fel, melyek akadályoznak abban, hogy emelt szintű érettségit tégy a független vizsgaközpontokban, úgy erről az
egészségügyi intézmény által kiadott igazolást is csatolni kell;
 azon személyek részére, akik idegen nyelvű dokumentumokkal rendelkeznek, azokat
le kell fordíttatni az államnyelvre és a törvényben előírt módon hitelesíteni kell.
 a bejelentkező kártya;
A dokumentumok fénymásolatán fel kell tüntetni, hogy az eredetivel azonos (Згідно з
оригіналом), alá kell írnod és dátummal ellátnod.
Legkésőbb 2014. március 5-ig a fentebb felsorolt és kitöltött papírokat, okiratokat postázd a regionális független vizsgaközpont címére (letölthető a testportal.gov.ua/
regions címen) lehetőleg ajánlott levélként.

Honnan tudhatom, hogy a jelentkezésemet elfogadták -e?

A független vizsgaközpontban történő tesztelésre való bejelentkezésed elfogadásának megerősítését a nevedre szóló levélben megküldött „szertifikát” igazolja.
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 (http://testportal.gov.ua/regions/
honlapon megtalálhatod a regionális központokat és annak telefonszámait).
Amennyiben elutasító levelet kapsz a vizsgaközponttól, pótold az elutasítást kiváltó
hiányosságokat és újra küldd meg a regionális központhoz a regisztráláshoz szükséges iratokat.
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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 regisztrációs adatokban történő változásokat legkésőbb március 19-ig (postai bélyegző kelte) lehet benyújtani.

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 regisztrálásom?

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 határidő lejárta után nyújtod be.
A független vizsgaközpontban tett bejelentkezésed elutasításáról ajánlott levélben
kapsz értesítést.

Hol kaphatok segítséget
a regisztrációhoz?

Kárpátalján segítséget kaphattok:
 A Munkácsi Városi Tanács Oktatásügyi Módszertani Osztályán (Методичний
кабінет управління освіти, Мукачівської міської ради Закарпатської
області) az alábbi címen: 89600 Munkács, Puskin utca 2.
Fogadó napok: hétfő-péntek, 8:00-17:00 közép európai idő szerint. Ebédidő:
12:00-13:00-ig.
2. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Irodájában az alábbi
címen: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Fogadó napok: hétfő-péntek, 8:00-17:00 közép európai idő szerint, valamint
szombat 8:00-12:00.
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Meddig jelentkezhetek?

A független vizsgaközpontokban az érettségi vizsgákra 2014. január 3. és március
5. között lehet bejelentkezni. Az időpontokról részletesen itt tájékozódhatsz:
testportal.gov.ua vagy osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/37868.

Miből kell vizsgáznom, ha jelentkezem a tesztelésre?

2014-ben, minden szakra kötelező ukrán nyelv és irodalom vizsgát
kell tenned, ami mellé még legalább két tantárgyat kell választanod.

Milyen tantárgyakból választhatok?

A minden szakra kötelezően előírt ukrán nyelv és irodalom
tesztvizsga mellett az alábbi tárgyak közül választhatsz:
 ukrán nyelv és irodalom
 Ukrajna története
 egyetemes történelem (világtörténelem)
 matematika
 biológia
 földrajz
 fizika
 kémia
 orosz nyelv
 idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol)
 világirodalom
A kiválasztott tantárgyak száma maximum 4 lehet.
A magyar nyelv idén sem lehet választható tantárgy.
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Mindegy, hogy az ukrán nyelv és irodalom
mellé milyen tárgyat választok?

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: http://osvita.ua/vnz/
consultations/10025/.
Fontos, hogy minden általad választott felsőoktatási intézmény felvételi
tájékoztatójában is ellenőrizd, hogy az adott szakra milyen teszteket
(szertifikátokat) fogad el a jelentkezés során, hiszen előfordulhat, hogy
ugyanarra a szakra más-más tesztekkel juthatsz be a különböző intézményekbe! Erről az intézmények honlapján lehet tájékozódni.

Hány intézménybe jelentkezhetek egyszerre?

Élj vele!

Egyszerre 5 különböző intézménybe és azokon belül 3 szakra is benyújthatod jelentkezésedet.
Ha kiszámolod, ez összesen 15 különböző lehetőséget jelent számodra.
Ha például biológia szakon szeretnél továbbtanulni, elsősorban arról kell
tájékozódnod, hogy melyik intézményben képeznek biológusokat. Másrészt, hogy egyes intézmények hány hallgatót vehetnek fel erre a szakra,
azaz hány hely van? Mennyibe kerül, azaz mekkora a költségtérítés öszszege és az államilag támogatott hallgatói helyek száma? Végül pedig,
hogy a kötelező ukrán nyelv és irodalom mellett milyen szertifikátokat
kell benyújtanod és milyen minimális pontszámokat kell elérned a tesztvizsgákon?

Ha nem jelentkezem független tesztelésre
csak az iskolában teszek érettségit, attól
még jelentkezhetek főiskolára, egyetemre?

Nem!
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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?

Az Oktatási Minisztérium által előírt szaktárgyból legalább 140, a másik két tantárgyból minimum 124 pontot kell elérned. Azonban ha ügyes vagy és a profil
tárgyból legalább 170 pontos, vagy annál is jobb eredményt érsz el, az egyik nem
szaktárgyból 124 pontnál kisebb pontszámmal is benyújthatod jelentkezési kérelmedet Ukrajna felsőoktatási intézményeibe. (Például ha történelem szakra szeretnél jelentkezni, ehhez szükséged van: ukrán nyelv és irodalom, Ukrajna története
és világirodalom vagy idegen nyelv vizsgára. Ebből Ukrajna története számodra
profiltárgyként szerepel majd. Tehát ha Ukrajna történetéből 170 vagy több pontot szerzel, akkor pl. ukrán nyelvből lehet kevesebb, mint 124 pontod is.)

Melyik tesztet írhatom magyar nyelven?
Az Ukrajna története, az egyetemes történelem (világtörténelem), a matematika, a
biológia, a földrajz, a fizika és a kémia teszteket a jelentkezők kérésére lefordítják
magyar nyelvre is. Az ukrán nyelv és irodalom, az orosz nyelv, az idegen nyelv (angol,
német, francia, spanyol) és a világirodalom vizsga feladataiból nem készül fordítás.
Azok a vizsgázók, akik nem ukrán nyelven szeretnék megírni a dolgozatokat, a teszteket csupán anyanyelvükön kaphatják meg.

Én magyar szakon szeretnék továbbtanulni, akkor is kell
ukránból vizsgáznom? És tehetek vizsgát magyar nyelvből?

Igen, ukrán nyelv és irodalomból mindenképp kell vizsgáznod, illetve
Ukrajna történetéből, vagy világirodalomból megszerzett szertifikát
mellett helyben, az intézményben is tehetsz felvételi vizsgát magyar
nyelvből. Ez alól kivételt képez az az eset, ha előzőleg idegen nyelv
tesztvizsgát is tettél, mert akkor ez számít a profil tárgynak és ebből
kell 140 pontot elérned. Tehát idén a magyar szakra jelentkezők közül
csak azok tehetnek az egyetemen/főiskolán magyar nyelvből felvételi
vizsgát, akik nem vettek részt a tesztelésen idegen nyelvből. Ez esetben
magyarból kell elérned a szaktárgyakból minimálisan előírt 140 pontot.
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Mikor lesznek a tesztvizsgák?

Az Oktatási Minisztérium előírásai szerint 2014-ben június 3. és 27. között
kerülnek megszervezésre a vizsgák a független tesztközpontokban.

kémia

június 23.

ukrán nyelv és irodalom

június 5–6.

idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol) június 3.
orosz nyelv

június 10.

matematika

június 12.

földrajz

június 14.

világtörténelem

június 25.

Ukrajna története

június 20.

fizika

június 18.

biológia

június 16.

világirodalom

június 27.

A vizsgázók előreláthatólag június 19-től július 8-ig értesülhetnek arról, milyen eredményeket értek el a tesztelésen.

Mikortól jelentkezhetek a felsőoktatási intézményekbe?

Fontos!

A felsőoktatási intézmények július 1-től július 31. 11:00
óráig (közép európai idő szerint) várják a nappali tagozatra jelentkező továbbtanulni vágyó diákokat.
A levelező tagozatra július 19. 17:00 óráig (közép európai idő szerint) várják jelentkezőket.

A jelentkezési határidőket tekintve mindenképp olvassátok el és figyeljétek a
választott felsőoktatási intézmény felvételi tájékoztatóját! A levelező tagozaton,
illetve speciális esetekben szakonként az időpontok változhatnak!
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Fontos!

Nem csupán a 2014-ban kiállított szertifikátokkal lehet részt venni a
felvételi eljárásban! A 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben,
2012-ben és 2013-ban megszerzett szertifikátok továbbra is érvényesek, és ha az ott megszerzett pontszámok és tantárgyak ezt
lehetővé teszik, ezek alapján is lehet jelentkezni. Az is lehetséges,
hogy kombináld a szertifikátokat. Például, ha a 2013-as
szertifikátban jobb az ukránból szerzett pontod, mint a 2014-esben,
akkor kérheted, hogy ebből a tantárgyból az egy évvel korábbi, a
másik két tárgyból az idei eredményeidet vegyék figyelembe.

Mi a teendő ha már van ifjú szakember
(молодший спеціаліст) végzettségem,
de még szeretnék tanulni?

Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) szintű végzettséget Ukrajnában, szertifikát benyújtása
nélkül az intézményben tett felvételi vizsga alapján is felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, ha rokon szakra jelentkeznek (www.znu.edu.ua/pravyla2014/zz_d2.pdf).
Az egyes felsőoktatási intézmények, felvételi szabályzatuk 3. számú 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.
És mi van azokkal, akik 2007-ben vagy korábban érettségiztek?
Azok, akik 2007-ben vagy a korábbi években, továbbá akik 2014-ben Ukrajnán kívül
szereztek érettségi bizonyítványt, szertifikátok benyújtása nélkül, az intézményben
tett felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt.
Amennyiben mégis részt vettek a független tesztelésen, az ott szerzett eredmények
alapján is felvételt nyerhetnek.

Tipp

A vstup.info honlapon további információkhoz juthatsz az
ukrajnai felsőoktatási intézmények felvételi eredményeiről
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A középiskola 9. és 11. osztályát befejezve rengeteg továbbtanulási lehetőség közül választhatsz. Ezek közül vannak olyanok, amelyeket teljesen vagy részben magyarul végezhetsz anélkül, hogy el kellene költöznöd Kárpátaljáról. Ebben a fejezetben ezeket a szakképzési, főiskolai és egyetemi továbbtanulási lehetőségeket mutatjuk be neked!

Magyar nyelvű továbbtanulási
lehetőségek Kárpátalján

Hol tanulhatsz magyar nyelven Kárpátalján

főiskolai

vagy

egyetemi

Az egyik ilyen intézmény a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola, mely 1996-ban
jött létre, III. akkreditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási, államilag elismert intézmény.

képzésekben?
További információkat
az intézmény honlapján találhatsz:
www.kmf.uz.ua

Tipp

Miért érdemes
a beregszászi
főiskolára
jelentkezni?

 Színvonalas oktatásban részesülhetsz, egy rendkívül patinás épület falai között.
 Széleskörűen válogathatsz a szakok között.
 Államilag akkreditált felsőoktatási intézményben, az állami intézményekkel azonos
diplomát szerezhetsz.

 Anyanyelveden tanulhatsz, emellett tanulhatod Ukrajna államnyelvét, az ukránt is.
 Ukrajnában egyedülálló módon, nappali tagozaton tandíjmentesen tanulhatsz.
 A főiskolai képzéseken kívül lehetőséged nyílik aktív diákéletet élni. Részt vehetsz

különböző sportrendezvényeken, színházi előadásokon, irodalmi esteken, bálokon és
egyéb rendezvényeken.
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A másik ilyen intézmény az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű
Humán-és Természettudományi Kara, mely 2008 szeptemberében nyílt
meg mai formájában. Jelenleg három tanszék van a karon: Magyar Nyelv és
Irodalom, Magyar Történelem és Eurointegráció, valamint Fizika- Matematika. Mindhárom Tanszék IV. akkreditációs szinttel rendelkezik.

Tipp
Miért érdemes az
UNE magyar
karára jelentkezni?






További információkat az alábbi honlapokon
találhatsz:
magyarkar-une.org
www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty -humanitar

Államilag elismert diplomát szerezhetsz.
Kárpátalja egyik legrégebbi múltra tekintő egyetemén tanulhatsz.
Kárpátalján egyedülálló mester (magiszteri) diplomát szerezhetsz.
Választott szakkal párhuzamos tanulási lehetőséged van más szakokon is* .
Amellett, hogy a tantárgyak többségét anyanyelven tanulhatod, elsajátíthatod az államnyelvet is a karon tartott ukrán nyelvű kurzusok által.
 Állami ösztöndíjban részesülhetsz (tanulmányi átlagtól függően 730-1200 hrivnya/hó).
 A kettős diploma megszerzésének lehetősége is adott. Az UNE-n megszerzett
baccalaureusi diploma birtokában 1-2 évig a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) folytatva tanulmányaidat mindkét tanintézet diplomáját megkaphatod.
 Aktív egyetemi életet élhetsz a diákvárosban
*25% méltányos tandíjjal a második szakra, tehát az egyik szakon ösztöndíjas helyen tanulhatsz a másikon a tandíjnak csak a 25% fizeted.
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Azon kapod magad, hogy figyeled a körülötted lévőtárgyak
„viselkedését”? Tudod, hogy a gravitáció miatt akkor is a
földön jársz, ha szerelmes vagy? Einstein a példaképed?
Akkor a neked való a:
Fizika szak az UNE magyar karán!

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, üzemeltetni

Főbb tantárgyak:
 mechanika
 molekuláris fizika és termodinamika
 elektromosság és mágnesesség
 optika
 elméleti mechanika

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 fizika tanár
 laboráns természettudományos
kutatóintézetben
 kutató-fejlesztő ipari vállalatoknál

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned
a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 FIZIKA (140)
 Kémia vagy Matematika (124)

Tandíj egy tanévre (BSc):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 4300 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 4500 UAH
Tandíj egy tanévre (Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 5000 UAH

Keretszámok:
 25 hely nappali tagozaton (BSc), ebből
12 hely államilag finanszírozott
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Szereted számba venni a dolgokat? Szívesen járnál
a tudományok királynőjével? Szereted számolni a pénzt?
Akkor téged vár a:
Matematika szak a KMF-en vagy az
UNE magyar karán!

Neked ajánljuk, ha…
 szeretnéd matematikai ismereteidet elmélyíteni
 szeretnéd megismerni a matematika történetét
 érdekel a számítógépes hálózatok kiépítése, üzemeltetése, karbantartása
 elsajátítanád az alapvetőbb programozási nyelveket

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 MATEMATIKA (140)
 Fizika vagy Idegen nyelv (124)
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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

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 4500 UAH
 levelező 3300 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 4700 UAH
 levelező 3500 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 5500 UAH
 levelező 3700 UAH

Keretszámok a KMF-en:
 25-20 hely nappali és levelező tagozaton (BSc)
 25-25 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
 25 hely nappali tagozaton (BSc), ebből 15 hely államilag finanszírozott

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 lehetsz matematika vagy informatika tanár
 dolgozhatsz rendszergazdaként
 vállalhatsz munkát laboratóriumban, kutatóintézetben
 lehetsz kutató, elméleti tudós

19

Bogaras vagy? Békát akartál boncolni kiskorodban? Fűbe-fába
belekötsz? Kígyót, békát kiabálsz? Hangyás vagy?
Számolod a halakat a tóban?
Akkor téged vár a:
Biológia szak a KMF-en!

Neked ajánljuk, ha…
 érdekel a téged körülvevő élővilág
 szívesen tanulmányozod az élő környezetet
 tiszteled a növényeket és az állatokat
 kíváncsi vagy az emberi szervezet működésére és a kisebb-nagyobb élőlények sajátosságaira
 szeretsz a gyakorlatban bizonyítékot szerezni a világ dolgainak működésére

Főbb tantárgyak:
 botanika
 anatómia
 genetika
 zoológia
 mikrobiológia
 növényfiziológia
 citológia
 természetvédelem
 ökológia

Milyen tárgyakból kell vizsgát
tenned a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 BIOLÓGIA (140)
 Fizika vagy Kémia (124)

Tandíj egy tanévre (BSc):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj
egy
tanévre
(Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH

Keretszámok:
 25-25 hely nappali és levelező tagozaton (BSc)
 25-25 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 lehetsz kutató egy biológiai intézetben
vagy laboratóriumban
 lehetsz biológia tanár
 foglalkozhatsz természetvédelemmel
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Minden érdekel földön, vízen, levegőben? Hegyre vágysz?
Völgyben jársz? Tóban úszol? Földbe vágsz?
Akkor téged vár a:
Földrajz szak a KMF-en!
Neked ajánljuk, ha…
 lelkesedsz a természetjárásért
 szeretnéd megismerni bolygódat - a Földet
 szívesen böngészed a Világatlaszt
 érdekel a világ országainak természetvilága és
gazdasága
 érdekel a meteorológia, szeretnéd tudni a
másnapi időjárást
 szívesen gyűjtesz köveket, és kíváncsi vagy,
mit mesélnek
 a vizek nyelvét is beszélni akarod
 szívesen jársz a csillagokban

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

Milyen tárgyakból kell vizsgát
tenned a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom
(124)
 FÖLDRAJZ (140)
 Ukrajna története vagy Matematika (124)

Tandíj egy tanévre:
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH

Keretszámok:
25-25 hely nappali és
levelező tagozaton (BSc)
Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 dolgozhatsz kutatóként egy
földrajzi intézetnél
 lehetsz földrajz tanár
 foglalkozhatsz természetvédelemmel, turisztikával, idegenvezetéssel
 dolgozhatsz egy meteorológiai mérőállomáson
 részt vehetsz expedíciókon
 utazhatsz ég és föld középpontja felé
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Kreatív és játékos vagy? Mégis felelősségtudó?
Érzékeny és gondoskodó?
Neked való a:
Óvodapedagógia szak
a KMF-en!

Neked ajánljuk, ha…
 nem felejtetted el, milyen volt gyermeknek
lenni
 a játékos gondolkodás nem áll messze tőled
 szeretsz gondoskodni a gyerekekről
 van érzéked a neveléshez
 kreatív vagy
 jó kézügyességed van
 szeretsz rajzolni, énekelni, játszani
 felelősségtudó, türelmes és elhivatott vagy

Főbb tantárgyak, amelyekbe betekintést
nyerhetsz tanulmányaid során:
 pszichológia
 pedagógia
 gyermekirodalom
 anyanyelv és annak tantárgypedagógiája
 ének-zene és annak tantárgy-pedagógiája
 természetismeret tantárgy-pedagógia
 matematikai készségfejlesztés
 rajz és annak tantárgy-pedagógiája
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Milyen tárgyakból kell vizsgát
tenned a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom
(124)
 BIOLÓGIA (140)
 Matematika vagy Ukrajna
története (124)

Tandíj egy tanévre:
 nappali 0 UAH
 levelező 2700 UAH

Keretszámok:
25-20 hely nappali és
levelező tagozaton (BA)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 dolgozhatsz óvónőként állami
vagy magán óvodában
 lehetsz óvodában vezető,
óvodaigazgató
 lehetsz bébiszitter, au pair

Szereted a meséket? Látod az óriáskígyóban az elefántot?
Nem tudod eldönteni, hogy a humán vagy a reál tantárgyak
vonzanak jobban?
Akkor neked való a:
Tanítói szak a KMF-en!

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

Főbb tantárgyak:
 pszichológia
 pedagógia
 gyermekirodalom
 anyanyelv és tantárgy-pedagógiája
 ének-zene és tantárgy-pedagógiája
 természetismeret és tantárgy-pedagógiája
 matematika és tantárgy-pedagógiája
 rajz és tantárgy-pedagógiája
 magyar irodalom

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned
a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 MATEMATIKA (140)
 Biológia vagy Ukrajna története (124)

Tandíj egy tanévre (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 2900 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 3020 UAH

Keretszámok:
 20-40 hely nappali és levelező
tagozaton (BA)
 20-20 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 lehetsz tanító elemi osztályokban
 dolgozhatsz szervező tanárként
 lehetsz napközis nevelő
 lehetsz szakkörvezető
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Szeretsz olvasni? Szeretsz írni? Egyszerre több végzettséget akarsz
szerezni egy szakon? Szeretnél egy diplomával lenni egyszerre
bölcsész, valamint magyar nyelv, magyar irodalom
és világirodalom szakos tanár?
Akkor vár téged a:

Magyar filológia szak, amit mind a
KMF-en, mind az UNE-en tanulhatsz!

Neked ajánljuk, ha…
 érdekel a kultúra, a nyelv és az irodalom
 szomjazod a kulturális tudást
 elhiszed, hogy a nyelvészet sokkal több,
mint az unalmas grammatika órák az iskolában
 tudományos ismeretekre vágysz anyanyelvedről
 szereted a magyar irodalmat és a világirodalmat
 szeretsz olvasni, s ezt az élményt másokkal
is megismertetnéd
 nem csak művelni, de tanítani is szeretnéd
anyanyelvedet
 közölnivalód van a nagyvilággal, s ezt újságban, esetleg más tömegtájékoztatási
egységben szeretnéd megtenni
 hozzá akarsz járulni a kárpátaljai magyarság nemzeti identitásának megőrzéséhez

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned a
független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 MAGYAR NYELV (140)
 Ukrajna története vagy Világirodalom
(124)
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Főbb tantárgyak a KMF-en:
 mai magyar nyelv
 gyermekirodalom
 világirodalom ókortól a kortársig
 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
 valamint más modern nyelv- és
irodalomtudományi tárgyak

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 4200 UAH
 levelező 2550 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 3540 UAH
 levelező 3000 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-en (Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 4400 UAH
 levelező 3200 UAH

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

Keretszámok a KMF-en:
 25-45 hely nappali és levelező
tagozaton (BA)
 12-12 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-en:
 45-45 hely nappali és levelező
tagozaton (BA), ebből 12-5 hely
nappali és levelező tagozaton
(BA) államilag finanszírozott
 40-40 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist), ebből 10-2
hely nappali és levelező tagozaton (Specialist) államilag finanszírozott
 10-5 hely nappali és levelező
tagozaton (Magiszter), ebből 5-2
hely nappali és levelező tagozaton (Magiszter) államilag finanszírozott

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 lehetsz magyar nyelv és irodalom tanár
 dolgozhatsz egy újságnál,
 lehetsz nyelvi lektor
 lehetsz kiadványszerkesztő
 lehet belőled irodalmár/
nyelvész kutató is
 lehetsz fordító, tolmács
 jó magyar nyelvtudásodat
hivatali ügyintézőként is alkalmazhatod
 könyvtári dolgozóként is jó
eséllyel alkalmazhatnak
 dolgozhatsz nyelviskolában
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Azt mondják, jó a nyelvérzéked? Szeretsz utazni? El akarsz
jutni Amerikába (is)? Érdekelnek más népek és kultúrák?
Akkor neked való az:
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
(124)
 IDEGEN NYELV (angol) (140)
 Ukrajna története vagy Világirodalom (124)

Főbb tantárgyak:
 angol nyelvtan
 világirodalom
 angol és amerikai irodalom
 az ideg nyelv tanításának
tantárgy-pedagógiája
 általános nyelvészet
 fonetika
 stilisztika
 országismeret
 beszédgyakorlat

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 lehetsz angol tanár iskolákban, de
adhatsz magánórákat is
 dolgozhatsz nyelvész kutatóként
 a tudásodat tolmácsként vagy
fordítóként is alkalmazhatod
 dolgozhatsz nyelviskolában
 lehetsz idegenvezető
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Tandíj egy tanévre BA:
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH

Keretszámok:
25-50 hely nappali és
levelező tagozaton (BA)

Nagyobb jártasságra szeretnél szert tenni az ukrán nyelvben?
Anyanyelved és egy idegen nyelv mellett az államnyelvet is
ismerni szeretnéd? Akkor téged vár az:
Ukrán szak a KMF-en!

Neked ajánljuk, ha…
 jó alapokkal rendelkezel ukrán nyelvből
 szereted az ukrán irodalmat és kultúrát
 Hozzájárulni ahhoz, hogy jobban oktassák az államnyelvet a magyar iskolákban

Főbb tantárgyak:
 mai ukrán nyelv
 gyermekirodalom
 világirodalom ókortól a kortársig
 ukrán irodalom a kezdetektől napjainkig
 kárpátaljai ukrán irodalom
 általános nyelvészet
 szociolingvisztika
 nyelvtörténet
 nyelvjárástan
 az ukrán nyelv tanításának módszertana
magyar anyanyelvűeknek

Milyen tárgyakból kell vizsgát
tenned a független tesztközpontokban?
 UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM
(140)
 Idegen nyelv vagy orosz
nyelv (124)
 Ukrajna története vagy világirodalom (124)

Tandíj egy tanévre (BA):
 nappali 0 UAH
 levelező 4270 UAH
Tandíj egy tanévre (Specialist):
 nappali 0 UAH
 levelező 4460 UAH
Keretszámok:
 25-45 hely nappali és levelező
tagozaton (BA)
 12-12 hely nappali és levelező
tagozaton (Specialist)

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 lehetsz ukrán nyelv és irodalom tanár, tarthatsz
magánórákat
 alkalmazhatnak tolmácsként, fordítóként is
 dolgozhatsz nyelviskolában
 részt vehetsz különböző határ menti együttműködésekben, vagy konzulátusi munkakörökben
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Szereted tanulmányozni a régmúlt emlékeit? Érdekel az összefüggések rendszere? Érdekel a múlt mellett a jelen alakulása is?
Szeretsz régi könyveket, iratokat lapozgatni?
Akkor neked való a:
Történelem szak a KMF -en vagy a Magyar
történelem és Európai Integrációs szak az UNE-n!

Neked ajánljuk, ha…
 érdekel a múlt, a különböző
történelmi korok
 könnyen tájékozódsz az
időben
 van érzéked az összefüggések meglátásához
 szeretnéd megérteni a jelen
történéseit is

Milyen tárgyakból kell vizsgát
tenned a független tesztközpontokban?
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 UKRAJNA TÖRTÉNETE (140)
 Világtörténelem vagy Idegen
nyelv (124)
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Főbb tantárgyak a KMF-en:
 régészet
 világtörténelem az ősközösségi rendszerektől az ókoron át napjainkig
 Ukrajna Története
 Magyarország története
 történelem tantárgy-pedagógia
 historiográfia
 politológia
 szociológia
 antropológia
 néprajz
Főbb tantárgyak az UNE-n:
 világtörténelem az ősközösségi rendszerektől az ókoron át napjainkig
 archeológia
 Oroszország történelme
 forrástan
 történelmi honismeret
 a történelem oktatásának módszertana
 kulturológia
 a jogismeret alapjainak oktatási módszertana
 Magyarország történelme és kultúrája
 a történelem elmélete és módszertana
 a demokrácia alapjai

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 6000 UAH
 levelező 3000 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 7000 UAH
 levelező 4000 UAH
Tandíj egy tanévre az UNE-n (Magiszter):
 államilag támogatott keret: 0 UAH
 nappali 8000 UAH
 levelező 5000 UAH

Keretszámok a KMF-en:
 25-20 hely nappali és levelező tagozaton (BA)
 25-20 hely nappali és levelező tagozaton (Specialist)
Keretszámok az UNE-n:
 25-20 hely nappali és levelező tagozaton (BA), ebből
15 hely államilag finanszírozott nappali tagozaton

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 történelem tanár
 bölcsész
 múzeumvezető
 régész
 kutató
 levéltáros
 idegenvezető
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Érdekel a politika, országod és más külföldi államok közötti
viszony? Van érzéked a nyelvekhez és a diplomáciához is?
Akkor neked való az:
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 képességed”

Főbb tantárgyak:
 nemzetközi kapcsolatok
 jog
 szakfordítás
 szociológiából
 politológiából
 idegen nyelv
 diplomáciai etikettből
és protokoll
 kulturológia
 geopolitika
 nemzetbiztonság
 nemzetközi turizmus
 számítástechnikai
és
informatikai ismeretek

Keretszámok:
10 hely államilag finanszírozott
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Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned
a független tesztközpontokban?
 FÖLDRAJZ (140)
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 Világtörténelem vagy Idegen nyelv
(124)

Tandíj egy tanévre:
A szak 2014 szeptemberében indul, a
tandíjra vonatkozó információkkal
még nem rendelkezünk.

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

Erős az igazságérzeted, te döntöd el a vitákat? Szeretsz betű szerint
értelmezni? Nem riadsz vissza a több száz oldalas kódexektől?
Akkor neked való a:
Jogi szak az UNE magyar karán!
Neked ajánljuk, ha…
 érdekelnek elmúlt rendszerek
ítélkezési szokásai
 szeretnél eligazodni országod
törvénykezésében
 igazságos törvényeket szeretnél
teremteni
 segítenél másoknak, hogy jogi
ügyeiket sikeresen intézhessék

Milyen tárgyakból kell vizsgát tenned
a független tesztközpontokban?
 UKRAJNA TÖRTÉNELME (140)
 Ukrán nyelv és irodalom (124)
 Matematika vagy Idegen nyelv (124)

Főbb tantárgyak:
 az EU jogrendszere
 nemzetközi kapcsolatok
 alkotmányjog
 római jog
 latin
 államelmélet
 közigazgatás
 közpolitika
 közpénzügyek
 munkajog

Tandíj egy tanévre:
A szak 2014 szeptemberében indul,
a tandíjra vonatkozó információkkal
még nem rendelkezünk.

Keretszámok:
10 hely államilag finanszírozott

Mi lehetsz, ha nagy leszel?
 jogász
 jogi referens
 jogtanácsos
 ügyvéd
 bíró
 közjegyző
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Nem hoztuk meg a kedved az egyetemi felvételihez?
Még mindig van más választási lehetőséged:

a

szakképzés .

Milyen intézményekbe jelentkezhetek?

Ukrajnában a felsőfokú képzést biztosító oktatási intézményekhez tartoznak
a különböző technikumok, koledzsek is. Ez azt jelenti, hogy a korábban középfokú szakképző intézményeket is felsőoktatási intézményekként tartják
számon, csak alacsonyabb (I-II.) fokozatúak, mint például az egyetemek, akadémiák (III-VI. fokozat). Azt, hogy melyik intézmény milyen fokozatnak felel
meg, szigorú feltételekhez kötik (ez az úgynevezett akkreditációs folyamat).
Általában I. fokozatú felsőoktatási intézményeknek számítanak a technikumok, a különböző képzők és az érettségit is adó szakiskolák. Ezekbe az
intézményekbe 9. osztály után lehet felvételizni. II. fokozatú intézményeknek a koledzsek és más hasonló szintű intézmények minősülnek.

Hogyan jelentkezhetek?

Milyen végzettséget
szerezhetek?

Jelentkezni 9. osztály végén,
az általános iskola befejezése
után lehet. A felvételi vizsgák
során a 9. osztályos kibocsátó
vizsgák követelményeit kérik
számon. A felvételi vizsgák
időpontja
intézményenként
eltér, érdemes az intézményeknél érdeklődni efelől.
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Az érettségi után legalább két éves képzés
elvégzésével az I. fokozatú intézményekben
ifjú szakember (Molodsij Specialiszt) képesítés szerezhető.
Érettségire épülő legalább négy éves képzés
után az olyan intézményekben, amelyek II.
fokozatúak (pl. collegek) baccalaureus
(Bakalavr) képesítés szerezhető.

Hol lehet magyarul tanulni?
Magyar nyelven az alábbi intézmények indítanak szakképzéseket.

Ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs
I-II. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény.
Elérhetősége: 88015, Ungvár, Minaji u. 38/80., tel.: (0312) 663-737,
uzhgorod_kkm@mail.ru
Ének-karmesteri,
koreográfusi,
népi
hangszerek,
fúvósés
esztrádhangszerek, rendezői, könyvtárosi szak működik. Itt magyar tagozat
is van. A diploma mellé minden végzős megkapja a művelődés-szervezői
képesítést is.

Munkácsi Agráripari Koledzs
I.-II. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási tanintézmény.
Elérhetősége: 89600 Munkács, Matroszova u. 32., tel.: (03131) 2-20-20,
mdat1@yandex.ru
Magyar csoport kellő létszám esetén, az állategészségügyi szakon indulhat.

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

Beregszászi Egészségügyi Koledzs
I. akkreditációs szinttel rendelkező állami oktatási intézmény.
Elérhetősége: 90200 Beregszász, Munkács utca 3., tel.: (03141) 2-33-53,
bmk.at.ua
Magyar csoport felcser tagozaton indul.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Koledzse
II. akkreditációs szinttel rendelkező oktatási intézmény.
Elérhetősége: Beregszász, Kossuth tér 6., tel.: (03141) 2-43-43,
www.kmf.uz.ua
A Koledzs magyar nyelvű képzése 2014-ben indul az alábbi szakokon: óvodapedagógia, szociálpedagógia, könyvvitel, alkalmazott matematika és turisztikai szolgáltatások.
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Ha a magyar nyelvű képzések között nem találtad meg a számodra
megfelelőt Kárpátalja más felsőoktatási és szakképző intézményeinek szakválasztékát is érdemes végigböngészned, hátha épp itt találsz olyan képzést, ami neked való. Ebben az esetben persze nem
árt, ha jóban vagy az ukrán nyelvvel, mert az itt felsorolt szakokon
ez a képzés nyelve.

Továbbtanulás Kárpátalján
ukrán nyelven

Ha mindig is az volt az álmod, hogy egyetemre járj, íme egy kis
ízelítő a Kárpátalján végezhető ukrán nyelvű szakokból.
Egyetemi szintű képzések Kárpátalján (ukrán nyelven)

Ukrán nyelvű szakok

Felsőoktatási
intézmény

Kollégium

Levelezői

Ösztöndíj

Fogorvos

UNE

✔

✔

✔

Biológia és mezőgazdaságtan

UNE

✔

✔

✔

Földrajz és geológia

UNE

✔

✔

✔

Újságírás és szerkesztő képzés

UNE

✔

✔

✔

UNE

✔

KaU

✔

✔

Informatika és számítógépes technológiák

✔

KSzE

Történelem

UNE

✔

✔

✔

Matematika

UNE

✔

✔

✔

Testnevelés (rehabilitáció)

UNE

✔

✔

✔

Orvostudomány

UNE

✔

Politológia

UNE

✔

✔

✔

UNE

✔

✔

✔

Nemzetközi kapcsolatok

✔

KSzE

Agrár- és mezőgazdaság

UNE

✔

✔

✔

Szociológia

UNE

✔

✔

✔

Mérnöki (építész-, elektromérnöki)

UNE

✔

✔

✔

Fizika
Filológia és idegen nyelvek (ukrán,
orosz, szlovák, angol, német nyelv
és irodalom)

UNE

✔

✔

✔

UNE

✔

✔

✔

KaU

✔

✔

UNE

✔

✔

Közgazdaságtan és marketing

✔

KNTEU
MSU

KSzE
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Képző- és iparművészet
(festő-, kerámia- és ötvösművészet)

KME

Design
(grafikai, belsőépítészeti és tértervezés)

KME

Filozófia és vallástudomány
Jogtudomány

UNE

✔

✔

KaU

✔

✔

UNE

✔

✔

KaU

✔

✔

✔

Kereskedelem

KNTEU

✔

✔

Élelmiszeripar

KNTEU

✔

✔

Kémia (ökológia)

UNE

✔

✔

✔

UNE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

KaU

✔

✔

KaU

✔

✔

✔

UNE

✔

✔

✔

UNE

✔

✔

✔

✔

✔

Turizmus
Ipar

MSU
MSU

UNE
Pszichológia

Pénzügy és hitelezés
Számvitel és könyvelés
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✔

KSzE

KNTEU

Szoftverfejlesztés

KaU

✔

✔

Hotel- és étterem menedzsment

KNTEU

✔

✔

Turisztikai ipari menedzsment

KNTEU

✔

✔

Intézmények minősítése, elérhetőségei

Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE)
Minősítés: IV. akkreditációs szintű állami
felsőoktatási tanintézmény
Honlap: www.uzhnu.edu.ua/uk
Cím: Ungvár, Universzitetszka u. 14.
Tel.: 8 (031) 264-30-84

Augusztin Volosin Kárpáti Egyetem,
magánintézmény (KaU )
Minősítés: III. akkreditációs szintű állami
felsőoktatási tanintézmény
Cím: Ungvár, Teatraljna tér 5-7.
Tel.: 8 (031) 261-29-45, 107

Kárpátaljai Művészeti Egyetem (KME)
Minősítés: III. akkreditációs szintű állami
felsőoktatási tanintézmény
Honlap: www.artedu.uz.ua
Cím: Ungvár, Volosin u. 37.
Tel.: 8 (031) 266-37-37

Ungvári Kereskedelmi és Közgazdasági Főiskola (KNTEU)
Minősítés: III. akkreditációs szintű állami
felsőoktatási tanintézmény
Honlap: www.utei-knteu.org.ua
Cím: Ungvár, Koritnjanszjka 4.
Tel.: 8 (0312) 66-12-95

Munkácsi Állami Egyetem (MSU)
Minősítés: III. akkreditációs szintű állami
felsőoktatási tanintézmény
Honlap: www.msu.edu.ua
Cím: Munkács, Uzsgorodszka u. 26.
Tel.: 8 (03131) 2-40-20

Tipp

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

Ami a kollégiumokat illeti, általában csak korlátolt férőhelyek vannak, ezért a felvételi előtt érdemes érdeklődni,
hogy kik azok, akik jogosultak a kollégiumi férőhelyekre.
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Ha inkább praktikusabb ismereteket szereznél, és nem az egyetem a te világod, akkor az alábbi ukrán tannyelvű szakközépiskolák,
koledzsek, technikumok, szakmunkásképzők kínálatából válogathatsz. A Kárpátalján működő 14 technikumban, illetve koledzsben,
valamint 30 szakiskolában közel 120 féle mesterségből választhatsz.

Szakképző intézmények és szakok
Kárpátalján (ukrán nyelven)
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Intézmény megnevezése

Szakok

Elérhetőség

Ungvári Zádor Dezső
Állami Zenei
Szakközépiskola

Zongora
Zenekari vonósok
Zenekari ütőhangszerek
Népi hangszerek
Karmester
Zeneelmélet

88000, Ungvár,
Volosin u. 13.
tel.: (03122) 3-42-09

Kárpátaljai Erdélyi Béla
Művészeti Koledzs*

Festészet
Grafika
Kerámia
Ötvösművészet Dekoratőr

88015, Ungvár,
Minaji u. 38/80.
tel.: (0312) 663-737,
(0312) 663-290

„Erudit” Kárpátaljai
Gazdasági és Üzleti
Koledzs

Közgazdaság
Kereskedelem

88000, Ungvár,
Verescsahina u. 1.
tel.: (03122) 3-41-92

Ungvári Művészeti és
Közművelődési Koledzs*

Ének-karmester
Koreográfus
Népi hangszerek
Fúvós- és
esztrádhangszerek
Rendező
Könyvtáros

88015, Ungvár,
Minaji u. 38/80.,
tel.: (0312) 663-737

Ungvári Gépjárműszerelői Szakmunkás Líceum

Pénztáros
Ügyintéző
Lakatos
Hegesztő
Számítógép-kezelő
Villanyszerelő
Marógép-kezelő
Esztergályos

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

Ungvári Humán-és
Természettudományi
Koledzs

Jog
Számvitel
Programozó informatika

88000 Ungvár,
Ukrajinszka u. 19.,
tel.: (0312) 61-33-45

Ungvári Felsőfokú
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Szakközépiskola

Ungvári Kereskedelmi
Technikum

Pincér
Pultos
Csapos
Cukrász
Szakács
Pék
Hentes
Bolti eladó
Számvitel
Pénzügy és hitelezés
Élelmiszeripar
Szállodai szolgáltatások
Turisztika
Kereskedelem

Ungvári Szakmunkás
Líceum

Számítógép-kezelő
Irodavezető (titkárnő)
Könyvelő
Autószerelő
Asztalos

Ungvári Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum

Fodrász
Fafaragó
Asztalos
Szabó
Varró

88015 Ungvár,
Kapos u. 142.

88000 Ungvár,
Káptalan u. 1/3.,
tel.: (03122) 3-41-92

88000 Ungvár,
Gagarin u. 8.,
tel.: (03122) 3-55-27
www.upl.uzhgorod.ua/

88000 Ungvár,
Pravoszláv part 21.,
tel.: (03122) 3-41-24
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Munkácsi Állami
Agráripari Technikum

Munkácsi Építészeti
Szakmunkás Líceum

Munkácsi Pedagógiai
Humán- és
Természettudományi
Főiskola/Koledzs*

Munkácsi Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum

Munkácsi 7. Számú
Szakközépiskola
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Turisztika
Közgazdaság és vállalkozás
Számvitel
Jog
Agráripar
Gazdálkodás
Állatorvos
Burkoló
Asztalos
Hegesztő
Cukrász
Szakács
Elemi iskolai tanító
Elemi iskolai idegennyelvtanár (angol és német)
Gyermekpszichológus
Óvodapedagógia Zenetanár
Szervezőtanár
Fodrász
Bolti eladó
Szakács
Cukrász
Varró
Könyvelő
Asztalos
Autószerelő
Elektronikus

89600 Munkács,
Matroszova u. 32.,
tel.: (03131) 2-20-20

89600 Munkács,
I. Franko u. 7.
tel.: (03131) 2-14-54

89600 Munkács,
Komenszjkoho u. 59.,
tel.: (03131) 3-93-55

89600 Munkács,
Piszareva u. 71.,
tel.: (03131) 2-10-66
89600 Munkács,
Duhnovicsa u. 45.
tel.: (03131) 4-36-88

Munkácsi Szövetkezeti
Közgazdasági és
Kereskedelmi Koledzs

Könyvelő
Kereskedelem
Vámos

89600 Munkács, Jaroszlav
Mudroho u. 40.
tel.: (3131) 2-20-19, 2-2451, 2-23-59
www.mktek.com.ua

Beregszászi
Egészségügyi Koledzs*

Ápoló
Szülész
Felcser
Gyógyszerész
Fogtechnikus

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

Szőlősi Technikus
Koledzs

Elektrotechnika
Közgazdászat és vállalkozás
Turisztika
Elektromérnök
Könnyűipar
Automatozált rendszerek és
számítógépes technológia

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

Szőlősi 34. Számú
Szakmunkás-technikus
Szakközépiskola

Mezőgazdaság
Agráripar

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

Kárpátaljai Gépészeti
Technikum*

Elektromérnök
Gépsor-kezelő
Automatizált rendszerek és
számítógépes technológia

Dubove,
Gagarin u. 1.,
tel.: (03134) 7-24-86

Técsői Szakmunkás
Líceum

Szakács
Számítógép-kezelő
Autószerelő
Elektromérnök
Asztalos
Felszolgáló

90500 Técső,
Zsovtneva u. 7.,
tel.: (03134) 2-15-83
tpl.uzhgorod.ua/
index.php

Huszti Szakmunkás
Líceum

Asztalos
Szobafestő
Burkoló
Kőműves
Bádogos
Hegesztő
Autószerelő
Karbantartó

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

Huszti Számítástechnikai Koledzs Ukrajnai
TCO

Számítógépes hálózati karbantartó
Gépjármű- és motor
javító és karbantartó

90400 Huszt,
Lvivszka u. 239.,
tel.: (03142) 5-23-60,
(03142) 4-40-96
khustek.at.ua

Huszti Szolgáltatói
Szakmunkás Líceum

Ügyintéző
Fodrász
Eladó
Varró
Szabó

90400 Huszt,
Puskin u. 11.,
tel.: (03142) 2-30-16
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Kárpátaljai Alapszintű
Egészségügyi Koledzs

Ápoló
Szülész
Gyógyász
Gyógyszerész

90400 Huszt,
Lvivszka u. 143.
tel.: (03142) 4-23-87,
(03142) 4-23-80
zbdmk.com.ua/index.php

Kárpátaljai Erdészeti
Koledzs

Elektromérnök
Közgazdászat és vállalkozás
Erdészet és fafeldolgozás
Kertész

90400 Huszt,
Volosina u. 66.,
tel.: (03142) 5-30-93,
(03142) 4-54-61
woody.at.ua

Szolyvai Építészeti
Szakmunkás Líceum

Számítógép-kezelő
Asztalos
Szobafestő
Ács
Hegesztő
Villanyszerelő

Szolyvai Technikai
Koledzs az Élelmiszeripari Nemzeti Egyetem
alintézménye

Közgazdaság és vállalkozás
Gépész
Villamosmérnök
Élelmiszeripar
Mérnök informatikus

89300 Szolyva,
Sevcsenko u. 22.,
tel.: (03133) 2-13-64

89300 Szolyva,
Duhnovicsa u. 6.,
tel.: (03133) 2-24-58
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Ha végigböngészted a Kárpátalján található magyar vagy részben
magyar nyelvű felsőoktatás kínálta lehetőségeket, valamint az Uk-

rajnában folyó képzéseket, és még nem találtad meg, hogy mire is
jelentkezz, akkor a magyarországi továbbtanulás lehetőségét is
megfontolhatod!

Ha Magyaror szágra
készülök

Mi alapján válasszak?

Nem könnyű feladat eldönteni, hogy milyen szakot válassz magadnak,
nem Eu-s állampolgárként ráadásul számos tényezőt kell figyelembe
venned a mérlegelésnél. Mielőtt döntesz, érdemes figyelembe venned:
 az egyéni, szakmai érdeklődésed;
 a szak presztízsét és használhatóságát;
 az adott szak és szakma pénzkereseti lehetőségeit;
 hiánypótló szerepét Kárpátalján;
 lehet-e az adott szakot magyarul tanulni Kárpátalján;
 ösztöndíj-lehetőségeket;
 bekerülési lehetőségeket.

Mire figyeljek?

 a felsőoktatási intézmények egyes szakjaira történő felvételihez meg-

határozott tantárgyakból kell érettségi vizsgát tenni (az érettségi vizsga lehet ukrajnai is amennyiben elfogadtatod Magyarországon);
 egyes szakoknál kötelező az emelt szintű érettségi megléte (az adott
egyetem honlapján vagy a www.felvi.hu oldalon részletesen tájékozódhatsz);
 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

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!”
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Emelt szintű érettségit – még ha nem is kötelező - érdemes legalább
egy tantárgyból tenned, így megnövelheted bekerülési esélyeidet.
Mivel külföldi állampolgárként jelentkezel, ezért az emelt szintű érettségit Magyarországon kell teljesítened. A bejelentkezéssel és helyszínnel kapcsolatban Magyarország Oktatási Hivatalához kell fordulnod!
www.oktatas.hu

Tipp

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

Az általános felvételi eljárás menete, határidők






jelentkezési határidő: 2014. február 15.
e-felvételit hitelesítő adatok beküldésének határideje: 2014. február 23.
adatmódosítás, sorrendmódosítás, dokumentumpótlás: 2014. július 10.
ponthatárok megállapítása: 2014. július 24. (legkésőbb 2014. augusztus 5-ig)

Hogyan tudok jelentkezni?
a) Elektronikus (on-line)
Elektronikusan az e-felvételi keretében – amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztrációt
követően lehet igénybe venni. Az e-felvételi jelentkezési időszaka 2013. december 21.
és 2014. február 15. között van.
Figyelned kell:
 Fontos, hogy létező e-mailcímet adjatok meg, amit rendszeresen néztek is, hiszen a
hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások oda érkeznek majd;
 nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapon,
ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai
úton igazolni kell;
 Az eljárási díj befizetése a jelentkezés határideje, vagyis 2014. február 15. (csak kétféle módon: folyószámláról banki átutalással vagy dombornyomott v. virtuális bankkártyás fizetéssel).
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 Hitelesíteni kell a jelentkezést (kétféle módon: az Ügyfélkapu regisztrációval – bővebb info: www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu; vagy a hitelesítő lappal – postázni kell
az Oktatási Hivatalnak a lent megadott postafiók címére. Határidő: 2014. február 23.,
a jelentkezési szándék a hitelesítés után válik érvényessé).
 Amennyiben hitelesítetted már a jelentkezést, de a jelentkezési határidő lejárta előtt
még szeretnéd módosítani az adataid, akkor újra kell hitelesíteni.

Tipp

Az elektronikus jelentkezést Ügyfélkapus jóváhagyással
vagy a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával,
valamint az „Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190”
címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni!

b) Papíralapon
Hagyományos „papír alapú” jelentkezés – a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon.
Beszerezhető: az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, illetve az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ügyfélszolgálatán, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Megyei Tankerületi Igazgatóságain.
Figyelem!
A jelentkezési lapon történő jelentkezés – szemben az e-felvételivel – nem minden típusú felvételi eljárásban érhető el. Pl. az általános felvételi eljárásban elérhető, de a 2014.
nyarán zajló pótfelvételi eljárás csak e-felvételi útján nyújtható be.”

Tipp

Hagyományos felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon
történő jelentkezés esetén a felvételi jelentkezési kérelmet
az e célból megadott – és a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelt – borítékon is szereplő Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre kell beküldeni.
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Milyen típusú információkat kell megadni jelentkezéskor?
 személyes adatok;
 a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási sorrendben (5 helyet lehet bejelölni);

 a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és

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

A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb
5 (öt) jelentkezési hely jelölhető meg. Amennyiben a jelentkező
ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját is
megjelöli, akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve egy jelentkezési helynek tekintendő.

Tipp

Az eljárási díjak típusai
 alapdíj;
 külön eljárási díj: amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illet-

ve mesterképzésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek.
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 fizetnie (ezért a díjért
legfeljebb három képzés megjelölésére van lehetőség. Valamennyi további jelentkezésért 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az alapdíjon felül).
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A pontszámításról
 a felvételi összpontszámot 400 + 100 pontos pontszámítási rendszerben számítják ki, tehát új, 500 pontos rendszerben;

 alapjai: tanulmányi pontok (max. 200 pont), az érettségi pontok
(max. 200 pont), valamint a többletpontok (max. 100 pont) képezik.

Fontos!

Az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül
számított pontszáma eléri a 260 pontot (ez az ún. jogszabályi minimumpontszám), továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az
intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának
függvényében várhatóan 2014. július 24-én megállapítandó ponthatárt.

Többletpontok adhatók
 emelt szintű érettségi vizsgaeredményért. Vizsgatárgyanként 50 pont

(ha az érettségi pontot a legalább 45 %-os emelt szintű érettségi
eredmé-nyeiből 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 közismereti tantárgyat ukrán nyelven hallgat. „ (5) 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."
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A költségviselés formái

 magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató;
 önköltséges hallgató.

Mikor érvényes a jelentkezés?

Figyelem!

Figyelem!
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A jelentkezés – a határidőre történő benyújtás mellett – akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező teljesíti az alábbi feltételeket:
 a 2014. évi 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 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetett képzést (jelentkezési helyet) megjelölt,
 a jelentkezési határidőig – igazolhatóan – befizette a 2014. évi
általános felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat,
 a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, illetve Efelvételiben a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette
és aláírva beküldte az Oktatási Hivatal postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190).
A nem hitelesített elektronikus jelentkezés, illetve a hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap a
felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezet!
Figyelem!
A határidő után benyújtott jelentkezés semmilyen indokkal nem
fogadható el! Igazolási kérelem kizárólag a fellebbezési eljárásban
nyújtható be.

Tipp

A 2014-es rangsor alapján a
következő magyarországi
egyetemek a legkeresettebbek:

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem – Elérhetőség: 1053 Budapest,
Egyetem tér 1-3., tel.: (1) 411 6500, www.elte.hu
2. Budapesti Corvinus Egyetem – Elérhetőség: 1093 Budapest, Fővám tér
8., tel.: (1) 482 5000, www.uni-corvinus.hu
3. Szegedi Tudományegyetem – Elérhetőség: 6720 Szeged, Dugonics tér
13., tel.: (62) 544 000, www.u-szeged.hu
4. Pécsi Tudományegyetem – Elérhetőség: 7622 Pécs, 48-as tér 1., tel.:
(72) 501 599, www.pte.hu
5. Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Elérhetőség: 1088 Budapest,
Szentkirályi utca 28., tel.: (1) 429 7200, www.ppke.hu
6. Semmelweis Egyetem – Elérhetőség: 1085 Budapest, Üllői út 26., tel.:
(1) 459 1500, www.semmelweis.hu
7. Károli Gáspár Református Egyetem – Elérhetőség: 1091 Budapest,
Kálvin tér 9., tel.: (1) 455 9060, www.kre.hu
8. Debreceni Egyetem – Elérhetőség: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel.:
(52) 512 900, www.unideb.hu
9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Elérhetőség:
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9., tel.: (1) 463 1111, www.bme.hu
10. Pannon Egyetem – Elérhetőség: 8200 Veszprém, Egyetem utca 10., tel.:
(88) 624 000, www.uni-pannon.hu
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Ha sikeresen vetted a felvételivel járó akadályokat, bejutottál valamely egyetemre, akkor arra is lehetőséged nyílik, hogy kiegészítő
zsebpénzként ösztöndíjra pályázz. Ebben a fejezetben szülőföldi és
magyarországi ösztöndíj lehetőségeket sorakoztatunk fel!

Ösztöndíjak

Szülőföldi ösztöndíjak
Ha Ukrajnában kezded el felsőfokú tanulmányaidat, akkor mind állami,
mind pedig a magyar nemzetiségű diákok számára létrehozott ösztöndíjakban is részt vehetsz!

Ukrán államilag támogatott ösztöndíj

Ukrajna az államilag támogatott felsőoktatási intézményben felvett diákjai számára biztosítja ezt az ösztöndíjat, akik a felvételi alapján elérték az egyes szakok meghatározott
ponthatárait. Az ösztöndíj mértéke a tanulmány ideje alatt változhat a tanuló teljesítményének a függvényében. Az Ukrán Miniszteri Kabinet 2012. július 25-ei döntése alapján
az ösztöndíjak összegét az addig hatályban lévőkhöz képest 37,5 %-al megemelte. Ennek értelmében a technikumokban 200 UAH-ról 275-re, az I-II. akkreditá-ciós szinttel
rendelkező intézményekben 400-ról 550 UAH-ra, illetve a III-IV. akkreditációs szintű
intézményekben 530-ról 730 UAH-ra emelkedett az ösztöndíj összege.
Intézményenként és karonként is eltérő az ösztöndíjas helyek száma.
Az Ungvári Nemzeti Egyetem állami ösztöndíjáról bővebben itt olvashattok:
www.univ.uzhgorod.ua/news/read/1358
Az alábbi linken található az UNE felvételizőknek szóló felhívása:
www.univ.uzhgorod.ua/matriculant/
Az Kárpátaljai Állami Egyetem állami ösztöndíjáról bővebben itt olvashattok:
www.zakdu.edu.ua/index.php?lg=ua&mmenu=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 hasznosítását. A támogatásra pályázhat minden 14-35 év közötti ukrán állampolgár.
Részletek itt: dsmsu.gov.ua
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Miniszteri ösztöndíj teljes szemeszteres részképzésre
és részképzős tanulmányútra

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok hallgatói mobilitását és kapcsolattartását az anyaországgal, valamint elősegítse a hazai értelmiség utánpótlását.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű
aktív BA, BSc vagy Magiszteri/Specialista képzésben (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett) hallgatói jogviszonnyal vesznek részt. A megpályázott képzési idő alatt
egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott,
nappali munkarendű alap-, egységes(osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes
szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
Részletek: www.martonaron.hu

Tipp

A pályázatok minden évben kétszer: november-december folyamán,
valamint május-júniusban kerülnek meghirdetésre. Érdemes figyelni a
Balassi Intézet, valamint a GENIUS Jótékonysági Alapítvány honlapját.
www.martonaron.hu,
www.genius-ja.uz.ua

Soós Kálmán Ösztöndíj

A pályázat célja a szülőföldi (ukrajnai) mesterképzésben (magiszteri vagy specialista) illetve doktori képzésben való részvétel támogatása. Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán magiszteri
vagy specialista képzésben vagy egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt és aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek, vagy akik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő egyetemi képzésben nappali vagy levelező tagozaton vesznek részt.
Részletek itt: www.martonaron..hu, www.genius-ja.uz.ua
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Zrínyi Ilona Szakkollégium

A program célja kárpátaljai felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton
alap-, magiszteri vagy specialista képzésben tanulmányokat folytató hallgatók
részére tutorális képzési, tudományos-kutatási program biztosítása, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok bevonásával. Az
szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapos kutatási programra nyújt támogatást.
Részletek itt: www.genius-ja.uz.ua

Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program

A program célja a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben
tanulmányokat folytató hallgatók részére tutorális képzési, tudományoskutatási program biztosítása, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok (vezetőtanárok) által értékelt tudományos/
művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítésének vagy egyéb
tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérésének támogatása.
Részletek itt: www.martonaron.hu
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Magyarországi lehetőségek
Ha egy magyarországi egyetem hallgatója lettél, akkor érdekesek
lehetnek számodra az alábbi lehetőségek is.
Miniszteri ösztöndíj nappali tagozatos alap - és egységes
(osztatlan) képzésben résztvevő hallgatók számára

Az ösztöndíj célja, hogy támogassa a kárpátaljai magyar értelmiség képzését
és utánpótlását. Az ösztöndíjra magyarországi nappali munkarendű államilag finanszírozott képzésben a Kárpátaljai Előértékelő Bizottság által támoga
-tásra javasolt szakokon tanuló fiatalok pályázhatnak, a felvételük évében.
A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet,
szülőföldi lebonyolító a Beregszászi Agora Információs Központ (GENIUS
Jótékonysági Alapítvány)
Részletek: www.martonaron.hu

Ceepus
Central European Exchange Program for University Studies (Közép-Európai
Felsőoktatási Csereprogram).
Célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények 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.
Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet
utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
Részletek itt: www.tpf.hu
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Erasmus

Az Erasmus ösztöndíj a legnépszerűbb és legkönnyebben elérhető külföldi részképzést és/vagy szakmai gyakorlatot biztosító lehetőség.
Az Erasmus Program az Európai Bizottság Life Long Learning Programjának része,
amelyben az Európai Unió 27 tagállama az Európai Gazdasági Térség további tagállamai, illetve a tagjelölt Horvátország és Törökország vesz részt.
Mikor, hova?
A pályázás feltétele 2 lezárt félév, legkorábban BA másodéven pályázhatsz és legkorábban BA harmadév őszi félévében utazhatsz ki.
Hogy hol, melyik országban, melyik egyetemen tanulhatsz majd, azt a saját egyetemetek kétoldalú megállapodásai/szerződéseinek a megléte határozza majd meg.
Pályázati előfeltételek:
 korábban nem vettél részt az Erasmus programban;
 magyar vagy EU-s állampolgárság vagy tartózkodási/letelepedési engedélyed van;
 legalább 2 teljesített félév;
 aktív hallgatói jogviszony az „Erasmus” félévre.

Az Erasmus Programban résztvevő és pályázaton nyertes hallgatók, külföldi tanulmányaik előtt előzetes intenzív nyelvi felkészítő kurzuson vehetnek részt. A nyelvi
kurzusok általában 3 hétig tartanak.
Részletek itt: www.esn.org/

Tipp

Érdemes a saját egyetemed/tanszéked honlapján rákeresve alaposan végigtanulmányozni, hogy milyen külföldi egyetemekkel/
tanszékekkel/szakokkal áll szerződésben az intézmény. Itt derül
ki az is, hogy hány hallgatót tud fogadni egy célegyetem.
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Erasmus+
Joint Master Degrees (JMD)
2014-ben indul az Európai Bizottság új programja, mely az oktatást, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalva hét jelenlegi programot egyesít és vált fel
(köztük az Erasmust magában foglaló Egész életen át tartó tanulás programot is).
Célja az oktatás minőségének növelése, szorosabb munkaerő-piaci kapcsolódás,
transzverzális készségek fejlesztése (nyelvtudás, digitális készségek, stb.), gyakorlatkutatás- szakpolitikák közötti párbeszéd.
Támogatható tevékenységi körök: egyéni mobilitások, intézményi együttműködések
valamint szakpolitikai reformok támogatása.
Bevonható országok: teljes jogú résztvevőként az Európai Unió tagállamai, Izland,
Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Svájc, Törökország; partner országként
(elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében): Albánia, BoszniaHercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon,
Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország.
Bővebb információ:
ec.europa.eu/education/erasmus-plus
www.erasmusplusz.hu

EGT Alap

58

A támogatás célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a
kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy
ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar és donor országok
intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések
kialakításához.
A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben
érintett egyéb intézmények pályázhatnak.
Támogatható tevékenységi körök: tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítása, illetve felsőoktatási
területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítása.
Hallgatói mobilitás
 Tanulmányút (3-12 hónap)
 Szakmai gyakorlat (6 hét-12 hónap)
 Nyári egyetem (30 nap)
Részletek itt: www.norvegalap.hu

Campus Hungary

A Balassi Intézet (www.bbi.hu/hu) és a Tempus Közalapítvány (www.tka.hu) közös ösztöndíja a Campus Hungary, amellyel rövid tanulmányutak mellett szakmai gyakorlatra,
illetve csoportos tanulmányutakra pályázhattok.
Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat minimum 2, maximum 6 hónapra szól, pályázhattok bármely
olyan külföldi céghez, illetve intézményhez (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a küldő intézményetek jóváhagyott. A nyertes pályázó havi 150 000 Ft, 165 000 Ft vagy 180 000 Ft ösztöndíjban részesül.
Csoportos tanulmányút
A csoportos tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum
3 munkanapra), maximum 1 hónapra szól. A csoport minimum 5, maximum 15 főből
állhat. A nyertes csoport hallgatói személyenként 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban
részesülhetnek.
Rövid tanulmányút
A Rövid Tanulmányút minimum 5 naptári napra (konferencia esetén minimum 3 munkanapra), maximum 1 hónapra szól. Bármely olyan külföldi intézménybe lehet pályázni
(akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), amelyet a
hallgató küldő intézménye jóváhagyott. A nyertes pályázó 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.
Részletek itt: www.campushungary.hu

TÁMASZ ösztöndíj

A magyarországi felsőoktatási intézményekben alap-, egységes (osztatlan)
és mester (magiszteri) képzési szinten, magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy
önköltséges (államilag támogatott vagy költségtérítéses) képzési formában
tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem
részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára.
Részletek itt: palyazatok.org/tamasz-osztondij/
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Nem sikerült a felvételi? Csüggedés helyett használd ki az időt a
gyakorlásra és fejleszd magad, hogy legközelebb biztosra menj! Előkészítő tantárgyi és nyelvi képzéseken is részt vehetsz a következő
megmérettetésig, amelyekről ebben a fejezetben olvashatsz.

Mi van, ha nem sikerült
a felvételi?

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.
A tanfolyamokon a tanárok tájékoztatják a hallgatókat az érettségi vizsgák feltételeiről és követelményeiről.
Az előkészítő tanfolyam célja, hogy a diákok felmérjék tudásukat az azonos korú,
de más intézményekből érkező társaik körében, elsajátítsák a felkészülés módszereit az érettségi vizsgákra, vizsgarutint szerezzenek, megismerkedjenek az érettségi követelményekkel, megszerezzék a megfelelő tárgyi tudást, tudják rendszerezni
az érettségi tesztben szereplő tanagyagot, a típusfeladatok begyakorlása, valamint
a próbatesztek megoldásával felkészüljenek az előttük álló vizsgákra.
Az órákon a hallgatók ismereteinek a bővítését, a kommunikációs készségek fejlesztését, önálló gondolkodásra, a pontos, kitartó munkára nevelést a középiskolai
tananyag rendszerezésén keresztül segítik.
A konzultációk segítséget nyújtanak azok számára is, akik már próbáltak bekerülni
felsőoktatási intézménybe, de nem volt sikeres a felvételijük. A tanfolyamok specifikus és tematikus ismereteket nyújtanak a választott tárgyból.
A kurzusokat vezető oktatók figyelnek arra, hogy a különböző tantárgyaknak
megfelelő készségek és képességek is fejlődjenek a tanfolyamok során, ezért tantárgyanként szóbeli és írásbeli szituációs gyakorlatokkal, kommunikációs feladatokkal készítik fel a hallgatókat a vizsgák különböző aspektusaira.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előkészítő képzésein az oktatás
magas óraszámban és kiscsoportos keretek között zajlik. Ez biztosítja az oktatókkal történő folyamatos konzultáció lehetőségét, lehetővé teszi a rendszeres számonkérést, a személyre szabott értékelést, és egyúttal megköveteli a hallgatóktól
az órákon való megjelenést és az otthoni felkészülést.

A főiskolán a következő előkészítő
tanfolyamokon vehettek részt









Angol nyelv
Ukrán nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Földrajz
Biológia
Nyelvtanfolyamok
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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 nyelvtanfolyamokat hirdet.
A tanfolyamon való részvétel nincs feltételekhez kötve. Az órákat a hallgatók időbeosztásához alkalmazkodva szervezik meg. Csoportos (maximum 10 fő) foglalkozásokat tartanak a főiskola filológiai tanszékének tanárai a különböző nyelvekből. A tanfolyam
megkezdésének napján a diákok szintfelmérésen vesznek részt, melynek eredménye
alapján a számukra legmegfelelőbb szintű csoportokba kerülnek.
Az oktatás kiterjed a nyelvtan, beszédértés, kiejtés és intonáció területeire. A legfontosabb nyelvtani ismeretek, szókincsbővítés, kifejezések, mondattani ismeretek képezik a
tananyag gerincét.
Minden tanfolyam elvégzése után a főiskola által kiadott kétnyelvű (magyar-ukrán) oklevelet kapnak a hallgatók. A tanfolyamot végzettek közül sok diák nyelvvizsgát tesz
Nyíregyházán.
Az angol nyelvtanfolyam végén a hallgatóknak lehetőségük van EURO-nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésre is.

A 2013/2014-es tanévben alap- és középfokon
a következő nyelvtanfolyamok indultak:





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

Tipp
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Elérhetőségek:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Felnőttképzési Központja,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
tel.: 2-43-43
email: felnottkepz@kmf.uz.ua
genius-ja.uz.ua/figyelem-nyelvtanulasilehetosegek-2013-09-05.html

Balassi Intézet magyarországi
felsőoktatási előkészítő képzés
Miért érdemes jelentkezni?
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 2015. évi tavaszi emelt- és középszintű érettségi vizsgákra. A szaktárgyi oktatás mellett lehetőséged nyílik részt venni a tanórán kívüli szakmai
programokon, intézeti rendezvényeken, továbbá segítséget, tanácsadást kaphatsz a
szakválasztásban, a felvételi stratégia kidolgozásában, illetve a felvételi ügyintézésben.
Mindegy, milyen tantárgyat választasz?
Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő hallgatók a Balassi Intézetben 2 vagy 3 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.
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, ingyen kollégiumi férőhelyet biztosítanak, valamint havi 17 850 forint ösztöndíjra számíthatsz.

Milyen tantárgyakból
választhatsz?

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/










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

Tipp
63

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.

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

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. C épület 27-es iroda
Tel.: +36 1 766 5730, E-mail: judit.dienes@bbi.hu
Meddig jelentkezhetek?
A pályázat benyújtásának pontos ideje és feltételei www.balassiintezet.hu/
hu/kepzesek/egyetemi-elokeszito/

Ha tanácsra van szükséged a jelentkezéssel kapcsolatban, a Momentum
Doctorandus Kérdezz-felelek! programját is keresheted vagy a Beregszászi Agora Infor-mációs Központ (GENIUS Jótékonysági Alapítvány)
munkatársaitól is kérhetsz segítséget. (lapozz a 64-es oldalra)
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Tipp

Kihelyezett képzések
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán
Akinek nem sikerült az emeltszintű érettségi, az akár magyarországi intézmények kárpátaljai kihelyezett képzésére is jelentkezhet. A képzés
ugyan magyar nyelvű, de a diplomát ukrajnai használatra honosítani kell.

Gazdálkodási képzés, közgazdaság szak (a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett
képzése)
Középszintű érettségi bizonyítvány alapján, melynek magyar nyelvű fordításával kell rendelkezni.
A felvétel két turnusban valósul meg:
A felvételi bizottság első kiutazás alkalmával ismerteti a jelentkezés feltételeit,
kiadja a regisztrációs űrlapot.
A második kiutazás alkalmával bekérik a jelentkezők regisztrációs űrlapját és a
kért mellékleteket.
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)
A kertészmérnök képzésre a magyarországi pótfelvételi eljárás keretében lehet
jelentkezni. A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi bizonyítvány és annak magyar nyelvű fordítása, személyigazolvány másolat, 6 db fénykép, bármilyen eredményt elért független tesztvizsga másolata illetve annak
magyar nyelvű fordítása
Állattenyésztő mérnöki képzés (a Gödöllői Szent István Egyetem kihelyezett
képzése)
A kertészmérnök képzésre a magyarországi pótfelvételi eljárás keretében lehet
jelentkezni. A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: érettségi bizonyítvány és annak magyar nyelvű fordítása, személyigazolvány másolat, 6 db fénykép, bármilyen eredményt elért független tesztvizsga másolata illetve annak
magyar nyelvű fordítása

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia kihelyezett képzése)

65

Ezer kérdésed van a felvételivel kapcsolatban, nem tudod, melyik
szak mit rejteget és hogy neked való-e? Nem tudod, kihez fordulhatsz kérdéseiddel? Talán ebben a fejezetben segítőkre találsz. A
Momentum Doctorandus Felvételi Kérdezz-felelek! programja és az
Agora Információs Központ is bemutatkozik.

Felvételi kérdezz-felelek!

A felvételi útvesztőiben a Momentum
Doctorandus e-mailes és Facaebook-os
Felvételi kérdezz-felelek! programja is
segítségedre lesz:

Milyen segítségnyújtásról beszélünk?

 Bizonytalan vagy abban, milyen szakmát érdemes választanod?
 Tisztában vagy vele, milyen tárgyakból vagy jó, de nem tudod, milyen szakokra
jelentkezhetsz tudásoddal?

 Érdekel a bölcsészet vagy a természettudomány, de mire számíthatsz majd pl. az
angol vagy a biológia szakon?

 Nem vagy benne biztos, hogy magyar anyanyelvűként megállod a helyed az ukrán
vizsgákon, teszteken?

 Nyelvvizsgázni szeretnél, de még nem tudod, hogyan kezdj hozzá, hol és hogyan
tedd?

 Jelentkeznél továbbtanulni, de a bürokrácia és az adminisztráció problémát okoz?
 Sokszor hallott kifejezések a Molodsij Specialist, BA/BsC, Specialist, MA/MsC, de
nem tudod, mik is ezek valójában, s melyik felelne meg számodra?

Momentán kérdezz, hátha mi tudjuk!
A Momentum Doctorandus igyekezett felkeresni minden tudományterület legalább
egy, de akár több képviselőjét is, akik a segítségedre lehetnek adminisztratív, tudományos és egyéb, a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseidben. A továbbiakban a Felvételi kérdezz-felelek! program jelentkezőinek rövid bemutatkozását találod meg.

Tipp
Ha úgy gondolod, egyikük sem az igazi, ne keseredj el, közös megoldást kereshetünk,
ha kérdésedet felteszed a momentum.doktorandus@gmail.com email címen.
Keress minket a FACEBOOK-on is: www.facebook.com/groups/131573453682321/
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Ha érdekel a

matematika , és minden,

ami hozzá kapcsolódik…

Név: Sztojka Miroszláv
Középiskola: Nagymuzsalyi Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD-tanulmányok: Ungvári Nemzeti Egyetem, Algebra Tanszék
E-mail cím: stoyka_m@yahoo.com

… ha érdeklődsz a matematika iránt, és ezzel kapcsolatos kérdéseid vannak, ha szeretnéd
megtudni, miért érdemes a matematika szakirányt választani, fordulj bátran hozzám!

Ha inkább a fizika vonz …

Név: Csarnovics István
Középiskola: Dayka Gábor Középiskola, Ungvár
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Fizika Tudományok
E-mail cím: csarnovics.istvan@science.unideb.hu

ha érdekelnek az ötletes fizikai kísérletek, ha felkapod fejed, hogy vajon mi váltja fel a
DVD-t és fontos számodra a „miért”-ekre adott válasz, ha érdekel a fizika, de nem tudod
hol is tanuld, bátran fordulj hozzám!
Ha a biológia volt a kedvenc tantárgyad a suliban…

Név: Balázs Beatrix
Középiskola: Beregszászi Egészségügyi Szakközépiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Ungvári Nemzeti Egyetem, Botanika Tanszék
E-mail cím: balazsbeatrixx@gmail.com

… ha érdekel a biológia, a növények vagy a mikrobiológia, szeretnél ezen a területen Ukrajnában továbbtanulni és ezzel kapcsolatban kérdéseid vannak, nyugodtan fordulj hozzám!
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Ha kísérletezésről van szó, inkább a

kémia

érdekel jobban…

Név: Nagy Viktória
Középiskola: Salánki Mikes Kelemen Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Természettudományi és
Technológiai kar, 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!
Ha a

földrajz

érdekel és minden, ami hozzá kapcsolódik…
Név: Kovály Katalin
Középiskola: Jánosi Középiskola
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvári
Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: kovaly.katalin@gmail.com

… ha érdekel a földrajz, a téged körülvevő természet, ha szeretnéd megtudni, mit kezdhetsz majd a földrajz szakos diplomával, vagy szeretnél eligazodni a magyarországi felvételivel kapcsolatos ügyintézésben, írj nekem bátran!
Ha az üzleti

világban mozgolódnál szívesebben…

Név: Hidi Ágnes
Középiskola: Nagydobronyi Középiskola
Egyetem: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi
Doktori Iskola
E-mail cím: agnes.hidi@gmail.com

… ha érdekel a gazdaság, a közgazdaságtan, esetleg a jövőben vállalkozni szeretnél, de
nem tudod, hol tanulhatod meg ennek fortélyait, akkor hozzám fordulhatsz kérdéseiddel!
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Ha természet a természeted…
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 gondolkodsz és szereted a természetet, ha érdekelnek 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: Kolozsvári István
Középiskola: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál
Doktori Iskola
E-mail cím: kolozsvaros@gmail.com

… ha érdekel a természet sokszínűsége, környezeted élővilága és úgy érzed, hogy ebben
az irányban szeretnél továbbtanulni, de megválaszolatlan kérdéseid vannak, fordulj hozzám bizalommal!
Ha az

irodalom

a mindened…
Név: Fazekas Andrea
Középiskola: Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola,
Magyar és Összehasonlító Irodalom
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!
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Név: Horváth Attila
Középiskola: Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD-tanulmányok: Debreceni Egyetem Irodalomtudományok
Doktori Iskola
E-mail cím: karpatikaligula@gmail.com

… ha szeretsz olvasni, ha volt már úgy, hogy több kérdést tettél fel, mint ahányra választ
kaphattál? Ha szeretnél a dolgok mélyére látni, és még a tanulástól sem rettensz meg,
akkor az irodalomtudomány neked való. Ha segítségre volna szükséged a kezdeti eligazodáshoz a trópusok szigetén, retorika erdejében, vagy az értelmezési horizontok közt, keress bátran!
Ha világjáró, beszélgető típus vagy és szeretnél

nyelveket

tanulni…

Név: Molnár Anita
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola,
Szociolingvisztika
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: Nagy Enikő
Középiskola: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvári
Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK,
Neveléstudományi Doktori Iskola
E-mail cím: nokine86@gmail.com
… ha szeretnél külföldön tanulni és ehhez nyelvvizsgára lenne szükséged, ha érdekel az
angol nyelv és plusz pontokat szeretnél a felvételihez, de nem tudod, hol és milyen nyelvvizsgát válassz, mi a számodra ideális, bátran fordulj hozzám!
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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, érdeklődsz a kommunikációhoz tartozó elméletek és
azok gyakorlati felhasználása iránt; vagy, ha úgy érzed, szeretnél nyelvekkel foglalkozni,
de nem tudod később hogyan tudnád tudásodat alkalmazni, fordulj hozzám, tanácskozzunk!

Név: Séra Magdolna
Középiskola: Nagyberegi Református Líceum
Főiskola: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola,
Szociolingvisztika
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 ösztöndíj-lehetőségek, bátran keress engem!
Ha a

történelem

a neked való, és történész szeretnél lenni …

Név: Kosztyó Gyula
Középiskola: Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum
Egyetem: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
PhD tanulmányok: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Történelemtudományi Doktori Iskola, Politika-, régió- és gazdaságtörténeti műhely
E-mail cím: gyuszi21@vipmail.hu
… ha érdekel Kárpátalja 20. századi története, ha kérdések merülnek fel benned a történelem tanulásának értelméről, használhatóságáról napjainkban, vagy ha csak egy kis segítség, útbaigazítás kell az egyetemi felvételihez, bátran és bizalommal fordulj hozzám!
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Név: Tutuskó Ágnes
Középiskola: Munkácsi Szent István Líceum
Egyetem: Ungvári Nemzeti Egyetem
PhD tanulmányok: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola
E-mail cím: agnes.tutusko@gmail.com

… ha érdekel a történelem, s főleg Kárpátalja története, vagy ha érettségizni szeretnél történelemből, fordulj hozzám bizalommal.
Ha már a diákönkormányzatban is aktív voltál és tetszik neked az

érdekképviselet, politológia …
Név: Bayerné Sipos Mónika
Középiskola: Nagyberegi Református Líceum
Egyetem: Pécsi Tudományegyetem
PhD tanulmányok: Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris
Doktori Iskola, Politikatudományi Doktori Program.
E-mail cím: siposmonika@gmail.com

… ha érdekel a politológia és a történelem, Magyarországon szeretnél továbbtanulni, vagy
ha a kisebbségi autonómia és a civil szervezetek érdekelnek, bátran keress engem!

Ezen kívül ki tud segíteni
még, ha az adminisztráció
útvesztőiben bolyongsz?

Talán nincs is olyan kárpátaljai érettségiző fiatal, aki úgy veszi a kezébe ezt a füzetet
és olvassa, hogy még nem hallott a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványról. Az alapítvány azon kívül, hogy tehetséggondozással foglalkozik különböző korosztályok
számára, működteti az Agora Információs Központot (AIK) is 2011 februárjától.
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Miért hozták létre az Agorát?

Az évről-évre változó magyarországi felsőoktatási törvény, valamint a felsőoktatásba és kétszintű érettségi vizsgára való jelentkezés feltételeinek folyamatos módosulása szükségessé tette 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.

Mivel foglalkozik az iroda?

Az AIK főbb tevékenységi körébe tartozik a magyarországi továbbtanulással kapcsolatos információszolgáltatás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi
Intézet által közösen kiírt miniszteri ösztöndíj-pályázatok szülőföldi lebonyolítása.

Az AIK az alábbi pályázatok szülőföldi
(kárpátaljai) lebonyolítását végzi:

 A Balassi Intézet előkészítő évében való részvételt támogató ösztöndíj;
 A magyarországi mesterképzésben való részvételt támogató ösztöndíj;
 A magyarországi alap-, egységes/osztatlan képzésben 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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Gyere be hozzánk!

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, hogy a további segítségkérés már meglévő információkra épülhessen, illetve kiegészítésként szolgálhasson.

Ajánlott honlapok az előzetes tájékozódáshoz:
www.felvi.hu
www.oktatas.hu

Az Agora Információs
Központ elérhetősége:

Tipp

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
(a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola főbejárata melletti bejárat)
Tel.: 00314124343/156-os mellék
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
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A felvételi után sem áll meg az élet! Sőt, akkor kezdődik csak igazán.
Ebben a fejezetben olyan egyetemistákkal, főiskolásokkal és sikeres
diplomásokkal ismerkedhetsz meg, akik megosztják veled a felsőoktatásban szerzett élményeiket, de arról is beszélgetünk velük, hogy mihez lehet kezdeni a diplomával?

Túl a felvételin

Egyetemisták, főiskolások arról, hogy mi vár rád a
felsőoktatásban…

Név: Pohilecz Szilveszter
Szak: történelem-földrajz, III. évfolyam
Intézmény: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola

Miért választottad ezt a szakot? Ezt a főiskolát?
A főiskola nagy lehetőséget biztosított a számomra, mivel lehetővé tette, hogy a szülőföldemen maradjak, mégis anyanyelvemen szerezhetek diplomát és teljesen ingyen. Az
általam választott szakok már régen érdekeltek, és mivel a főiskola módot adott rá,
hogy magas szintű, Magyarországon és Ukrajnában is elismert diplomát szerezhessek,
így gondoltam, élek a lehetőséggel, amit azóta sem bántam meg.
Honnan értesültél az intézményről?
Beregszásziként már régóta tudtam a főiskola létezéséről, de felvételi tájékoztatókat is
tartottak az addigi iskolámban, ahol szintén tudomást szerezhettem a lehetőségekről.
Azon kívül számos pozitív tapasztalatot, véleményt hallottam ismerőseimtől, ott végzett
barátaimtól, amelyek segítettek a választásban.
Hol jártál középiskolába? Már ott biztos volt, hogy tovább szeretnél tanulni?
A középiskolai éveimet a Beregszászi Magyar Gimnáziumban töltöttem, ahol már megfogalmazódott bennem az, hogy az iskola elvégzése után tovább szeretnék tanulni,
hogy megfelelő tudást szerezve helyt tudjak állni napjaink kihívásai közepette. Valamint
megszerzett tudásommal segíteni tudjam majd a szülőföldemet, és az itteni magyarságot.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
Maga a felvételi nehézséget jelentett abból a szempontból, hogy az ukrán nyelvtudásom hiányos, s ez nehezebbé tette az emeltszintű érettségi feladatok megoldását ukrán
nyelvből. Mivel az egyéb tárgyakat lefordították magyar nyelvre az emeltszintű érettségin, így az ukránon kívül leadtam azokat és sikerült felvételiznem a régóta megcélzott
intézménybe, a főiskolára. Számtalan segítő lehetőség is van egyébként a főiskolán,
amelyek segítik felkészíteni a diákokat a leendő feladatokra, mind ukrán nyelvből, mind
a többi leadandó tantárgyból. Így a most végzőknek ez hatalmas segítséget jelent.
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Hogy érzed magad most a főiskolán? Milyen a légkör? Milyen fősulisnak lenni?
A főiskolás éveim életem legszebb éveit jelentik. Nagy könnyítést jelentett számomra,
hogy magyarul tanulhatok. A légkör nagyon bensőséges, barátságos számomra, rengeteg barátot szerezhettem itt számtalan programban vehetek részt, több belföldi és külföldi utazásra is nyílt már lehetőségem. A tanárok segítőkészek voltak mindig, felszereltség szempontjából pedig megtalálható minden a főiskolán, ami a tanuláshoz szükséges.
A hatalmas könyvgyűjteménnyel felszerelt könyvtár, informatikai eszközök, kiváló színvonalú kollégium, mind segítik a diákok tanulását. A programok pedig, mint például a
gólyatábor, gólyabál, rendezvények szórakozási lehetőséget adnak. A diákok ezek alkalmával nem mindennapi élményeket szereznek, amelyek egész életüket végigkísérik
majd, valamint teljesebb értékű emberré válhatnak ezalatt. Így nem bántam meg azóta
sem, hogy a főiskolára felvételiztem.

A II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói önkormányzata (a HÖK) az intézmény diákéletét
igyekszik élménytelibbé tenni. Legfőbb célja a diákok
érdekképviselete, informálása, a közösségszervezés
feladatainak ellátása, kapcsolatteremtés és fenntartás
más intézményekkel, a diákhagyományok ápolása.

Van-e ösztöndíjad (rendszeres akár vagy csak időszakos is)?
A főiskolások számára, így számomra is a tanulási idő alatt több itteni és magyarországi
tanulmányi, szociális és egyházi ösztöndíjpályázat is elérhető, amelyek nagy segítséget
jelentenek. Magyarországi részképzést is megpályázhatunk, ami lehetőséget ad arra,
hogy növeljük világlátásukat, tudásunkat még magasabb színvonalra emeljük.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Maguk az ösztöndíjak is nagy segítséget jelentenek, s lehet próbálkozni diákmunkák
keresésével is, valamint az is nagy segítség a diákoknak hogy az intézmény ingyenes,
tehát nem kell hatalmas összegeket fordítania a családnak és a diáknak arra, hogy a
továbbtanulás megvalósulhasson.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
A diploma megszerzése után a megszerzett tudást magyarországi egyetemeken szeretném tovább bővíteni, hogy azután visszatérve a szülőföldemre, Kárpátaljára, itt teljes
értékű életet folytatva, segíteni tudjam az itteni magyarság további fennmaradását, illetve szellemi, kulturális fejlődését növekedését.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a főiskolán?
A főiskolán számtalan pozitív élmény ért, így nem tudok egyet kiválasztani. Rengeteg
emlék köt ide engem, barátokat szereztem itt, a külföldi utak során sikerült tapasztalatot szerezni más országokról is. Úgy érzem az eddig itt töltött évek során sikerült teljes
értékű emberré válnom és megalapoznom egy jobb életet önmagamnak.
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Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Egy most felvételizni készülő diáknak mindenképp javasolnám, hogy nézze meg, hogy a
szülőföldjén milyen lehetőségek nyílnak a számára. Magához a felvételihez számtalan
segítő lehetőség van. Például jelentkezhetnek előkészítő tanfolyamokra, amelyekkel
könnyebben leadható az emeltszintű érettségi, valamint Kárpátalján egyre több lehetőség nyílik arra, hogy megfelelő képzettséget szerezhessen a leendő hallgató.

Név: Doktor Edina
Szak: Magyar Történelem és Európai Integráció
Intézmény: Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar
tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

Miért választottad ezt a szakot? Ezt az egyetemet?
A történelem mindig is a kedvenc tantárgyam volt, ezért természetesen ezen a szakon
szerettem volna folytatni a tanulmányaimat. Hogy miért is ezt az egyetemet választottam? Erre könnyű a válasz, szerintem ez Kárpátalja legszínvonalasabb felsőoktatási tanintézménye, ahol érdemes diplomát szerezni. Valamint Ukrajnában a 10. helyen áll a
felsőoktatási intézmények rangsorában.

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.

Honnan értesültél erről a szakról, az egyetemről?
Az egyetemről már régen hallottam, mivel sok ismerősöm és régi tanárom is itt diplomázott. A KMDFKSZ által szervezett történelem versenyen pedig sok érdekes dolgot megtudtam az egyetemről, amely által még jobban megtetszett, a versenyen pedig kicsit
belekóstolhattam az egyetem légkörébe is.
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Hol jártál középiskolába?
A Nagyberegi Református Líceumba jártam, ott érettségiztem.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A felvételi elég idegőrlő volt: sok ismeretlen intézményt kellett felkeresnem, sok ismeretlen emberrel találkoztam, de ez is hasznomra vált, mivel itt is szereztem pár ismerőst.
Hogy érzed magad most az egyetemen? Milyen a légkör? Milyen egyetemistának
lenni? Milyen elvárásaid voltak?
Az egyetemi légkör nagyon jó, én tökéletesen meg vagyok vele elégedve. A gólyatáborban sikerült összebarátkozni más szakon tanuló elsősökkel is, ami nagyon jó lehetőség volt számunkra. Szeretek egyetemista lenni. Kicsit nehezebb, mint a középiskola,
mivel itt magamra vagyok utalva, de ez is segít abban, hogy önálló tudjak lenni. Eleinte
könnyűnek tűnt itt tanulni, többet vártam el, de már rájöttem, hogy az csak a kezdet
volt.
Van-e ösztöndíjad?
Ezen az éven a történelem szak csak három ösztöndíjas helyett kapott, amibe sajnos
nem kerültem be, így a szüleimre vagyok utalva.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Vagy tervezed-e hogy a későbbiekben még az egyetemi éveid alatt munkát vállalsz?
Az egyetem alatt nincs időm dolgozni, de a nyári szünidőben szeretnék majd munkát
vállalni, hogy ezzel is segítsem a szüleimet.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
A diploma megszerzése után szülőfalumban, Beregrákoson szeretnék történelmet tanítani.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed az egyetemen?
Az egyetemen eltöltött idő alatt sok új élménnyel gazdagodtam a gólyatábornak, a
gólyabálnak és az órapárok közötti szünetekben zajló érdekes beszélgetéseknek köszönhetően.
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Ajánlom minden felvételizőnek ezt az egyetemet. Egy nagyon színvonalas intézményben tanulhatnak magyar környezetben és az ukrán nyelv elsajátítására, vagy fejlesztésére is több esély van, mint bárhol másutt. Nem bántam meg, hogy az Ungvári Nemzeti
Egyetem Magyar tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara mellett döntöttem.
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Név: Sütő Réka
Szak: angol nyelv és irodalom
Intézmény: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola

Miért választottad ezt a szakot? Ezt a főiskolát?
Gyermekkorom óta érdekelődöm az irodalom és a nyelvek iránt, és azt hiszem nem
túlzás azt állítani, hogy ezt javarészt a szüleimnek köszönhetem, mert ők szerettették
meg velem a könyveket, az olvasást. Negyedik osztályos koromban kezdtem el angolt
tanulni és már a kezdetekkor elnyerte tetszésemet, s nemsokára eldöntöttem: nyelvész
szeretnék lenni. Végzős líceistaként határoztam el, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Főiskolát választom. Számtalan érvet sorolhatnék: az intézmény jó híre, az ott végzett
tanárok szakképzettsége, a beutazás egyszerűsége, a magyar tannyelvű oktatás csak
néhány közülük.
Honnan értesültél erről a szakról, a főiskoláról?
A Főiskoláról, s ezen belül az intézményben működő angol szakról először volt tanáraimtól szereztem tudomást. A későbbiekben ismerősöktől, barátoktól érdeklődtem és ők
is elláttak hasznos információkkal.
Hol jártál középiskolába? Onnan már biztos volt, hogy tovább szeretnél tanulni?
A Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem. Számomra sohasem volt kérdéses,
hogy továbbtanuljak-e, sőt, ez akkoriban életem egyik legfontosabb elérendő céljának
számított.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
Az érettségi időszak kemény tanulással, izgalmakkal és sajnos rengeteg idegeskedéssel
telt, hisz olyankor sok minden forog kockán. Idegtépő dolog volt az eredményekre várni. Ugyanakkor boldogsággal és elégedettséggel töltött el az, hogy mindez nem bizonyult hiábavalónak és sikerrel jártam.
Hogy érzed magad most a főiskolán? Milyen a légkör? Milyen fősulisnak lenni?
A kezdeti nehézségektől eltekintve hamar megszoktam az új, önállóbb életet. A csoporttársaim személyében kedves, barátságos, segítőkész emberekre találtam, az a
„bajtársi viszony”, ami közöttünk kialakult lényegesen könnyít a nehéz időszakokon.
Kétségkívül ez most életem eddigi legjobb, legizgalmasabb időszaka.
Van-e ösztöndíjad (rendszeres akár vagy csak időszakos is)?
Jelenleg nem rendelkezem ösztöndíjjal.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Mivel az óráim, a tanulás és egyéb elfoglaltságaim szinte az egész napomat kitöltik,
pihenésre aligha marad idő. Így nem igazán van alkalmam emellett munkát is vállalni.
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Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
Kárpátalján szeretnék maradni, itt képzelem el a jövőmet. Szívesen dolgoznék pedagógusként és távlati terveim között van, hogy egyszer majd PhD tanulmányokat folytassak.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a főiskolán?
Rengeteg kedves élményem van: kisebb és nagyobb sikerek, az Öregdiák Zenésztalálkozó, kellemes beszélgetések egy-egy diáktársammal vagy tanárral, koncertek, közös félelem és esélylatolgatás vizsgák előtt és közös öröm vizsgák után.
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Senki ne becsülje alá képességeit: a kitartás és a szorgalom meghozza gyümölcsét!

Név: Vorinka Irénke
Intézmény: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
Szak: Ukrán nyelv és irodalom, V. évfolyam

Miért választottad ezt a szakot? Ezt a főiskolát?
Nagyon sokat hallottam még középiskolás koromban a főiskoláról és mindig is érdeklődtem iránta. Csupa jókat hallottam az oktatás színvonaláról, sok tanárt már ismertem
is, úgy gondoltam, hogy ezt a tanintézményt választom, hogy folytassam tanulmányaimat. Középiskolás koromban mindig a humán tantárgyak álltak hozzám közel, ezért az
ukrán nyelv és irodalom és Ukrajna történelme teszteket választottam. Mikor megkaptam az ukrán teszt eredményeit, szinte tudtam is rögtön, hogy milyen szakot kell választanom, felvételiztem így hát a főiskola ukrán nyelv és irodalom szakára, amit az évek
során nagyon megkedveltem és elsajátítottam. Sikerült megkapnom a BSC diplomámat.
Jelenleg szintén a főiskolán tanulok, ötödéves hallgató vagyok.
Honnan értesültél erről a szakról, a főiskoláról?
Az ismerőseim közül már tanultak a főiskolán, akik meséltek erről a tanintézményről, az
itteni tanrendszerről, az oktatásról, a fősulis életről, a kollégiumi körülményekről. A szakról még a középiskolában értesültem mikor népszerűsíteni jöttek a főiskolát és hosszasan mesélték, hogy milyen szakokra van lehetőségük a diákoknak felvételizni. A történelem és az ukrán nyelv és irodalom szakok kecsegtettek már akkor is, de végül az ukrán
mellett maradtam.
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Hol jártál középiskolába?
Tanulmányaimat szülőfalumban, a Bátyúi Középiskolában kezdtem meg, amit 2009-ben
fejeztem be. Az iskolás éveim alatt mindig is pozitívan álltam a továbbtanuláshoz, úgy
gondoltam, hogy minimum egy diplomát szereznem kell és azt is csak olyan szakból,
amit szeretek, hogy majd tudjak vele foglalkozni. A független teszt eredményeire várva
is reménykedtem benne, hogy sikeresen tudok majd felvételizni a tanintézménybe a
számomra kinézett szakra.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
A felvételi igaz álmatlan éjszakákból állt, de az eredmények ezt kárpótolták. Úgy gondolom, hogy ezen minden felvételiző diáknak túl kell esnie. Bíztam az eredményeimben,
hogy sikerül bekerülnöm a kiválasztott szakra. Az az időszak az életemben stresszes
volt, de mikor megszólalt a telefonom és közölték, hogy felvételt nyertem az általam
kiválasztott szakra, az az érzés felbecsülhetetlen.
Hogy érzed magad most a főiskolán? Milyen a légkör? Milyen fősulisnak lenni?
Így, már ötödikes diákként nagyon sok mindent átéltem a főiskolán, de szinte csak jókat
tudok mondani róla. Az első évem kicsit nehezen indult, ismeretlen emberek, különböző új tantárgyak, de sikerült hamar barátokra lelnem és élvezetessé tenni a mindennapokat. A légkörről is csupán a jókat tudom elmondani, a tanárok nagyon segítőkészek.
Az elmúlt öt év alatt a kurátoromhoz, Bárány Erzsébethez is mindig nyugodtan fordulhattam kérdésekkel, soha nem hagyott cserben. A tanintézmény nagyon barátságos és
el tudom mondani, hogy még a vizsgák alatt is mindig vidám a hangulat.
Van-e ösztöndíjad (rendszeres akár vagy csak időszakos is)?
A főiskolának nincs saját ösztöndíja, nincs ösztöndíjam. A diákok a főiskolán ingyenes
oktatásban is részesülhetnek.
Ki tudod-e egészíteni a zsebpénzedet? Tudsz-e dolgozni pl. akár alkalmanként is?
Természetesen igen. Nagyon sok diák dolgozik a főiskola mellett. Személy szerint én
különórákat tartok gyerekeknek, diákoknak ukrán nyelvből, amivel segítek elsajátítani a
tananyagot. Nagyon sok pályázat van a főiskolán, ami anyagilag is ösztönöz, de viszont
a tanulásra, kutatásra is.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
Egyelőre szülőfalumban élek és még nem igazán gondolkodtam el azon, hogy hol is
fogok élni. Meglátjuk, mit hoz majd a jövő. Mint általában minden fiatalnak, nekem is
terveim között van, hogy városban éljek, szívem szerint Ungvárra költöznék. Az elsődleges célom az, hogy megkapjam a Specialist diplomámat és a szakomnak megfelelő
állásban tudjak elhelyezkedni.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed a főiskolán?
A főiskolán nagyon sok kedves élményben volt részem. Talán a gólyabálok voltak a
legkedvesebbek számomra, főleg az első éven, ami nekünk volt szervezve. A különböző
rendezvények, vetélkedők, a hallgatói napok, szüreti bálok és az öregdiák találkozók is
nagy hatással voltak rám, kedves emlékként gondolok ma is rájuk. Tapasztalataim szerint a diákok nagyon jó programokon vehetnek részt a diákéveik alatt.
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Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Én minden diáknak javasolnám elsősorban a továbbtanulást. Ne ragadjanak le egy középiskolánál, hanem mindenki válassza a számára megfelelő szakot, amit majd szeretni
is fog. A főiskolát csak dicsérni tudom és ajánlani mindenkinek. Magas színvonalú az
oktatás, a körülmények megfelelőek a diákok számára, a könyvtár rengeteg könyvvel
rendelkezik, illetve a diákélet is nagyszerű. Szerintem ilyen körülmények között tanulni
egy diáknak csak is pozitívum lehet.

Név: Tancsinec Edina
Szak: Nemzetközi jog
Intézmény: Ungvári Nemzeti
Egyetem

Miért választottad ezt a szakot? Ezt az egyetemet?
Számomra a pályaválasztás nagyon nehéz döntés volt, a gimnáziumi éveim során számtalanszor változtak a terveim azzal kapcsolatban, hol és milyen szakon folytatom majd a
tanulmányaimat. A döntésem meghozatalában segített az a tájékoztatás is, amit az
egyetemen kaptam a szakról. Mivel ez a szak ötvözte mindazokat a tárgyakat, amelyek
engem érdekeltek, és nem mellesleg az otthonomhoz közel nyílt lehetőségem magas
színvonalú felsőfokú végzettséget szereznem, ezért választottam az UNE nemzetközi jog
szakát.
Honnan értesültél erről a szakról, az egyetemről?
Az egyetemről családtagjaimtól, barátaimtól, tanáraimtól értesültem, akik közül többen
is ebben az intézményben voltak egyetemi hallgatók. A szakról az internet segítségével
szereztem információt, majd az egyetem felvételi bizottságától kaptam részletes tájékoztatást arról, mit is nyújtat nekem a képzés.
Hol jártál középiskolába?
A Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem.
Milyen emlékeid vannak a felvételiről? Milyen volt?
Mivel nem csak Ukrajnában tettem emelt szintű érettségi vizsgákat, ezért a felvételizés,
a vizsgák és a várakozás időszaka számomra nagyon dinamikus volt. Az érettségi vizsgák után, véleményem szerint, a legrosszabb a bizonytalanság időszaka volt, amíg nem
kaptam értesítést a felvételik eredményeiről.
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Hogy érzed magad most az egyetemen? Milyen a légkör? Milyen egyetemistának
lenni?
Eleinte tartottam attól, hogyan fogok beilleszkedni egy számomra idegen nyelvű környezetbe, szerencsére azonban az aggodalmam alaptalan volt. Az egyetemi évfolyamtársaim és köztem biztos vagyok, hogy hosszú távú barátságok köttetnek, számtalan
felejthetetlen emlékkel leszek gazdagabb. Az „egyetemista élet” úgymond belecsöppenés a felnőtt életbe, az önálló élet kezdeti nehézségei után már élvezem a diákélet vidám perceit is.
Van-e ösztöndíjad? Esetleg dolgozol valahol?
Nem, sajnos állami ösztöndíj támogatásban nem részesülök. A tanulást pedig eddig
még nem sikerült összehangolnom a munkával, így még nem dolgozom.
Hol szeretnél élni, mit szeretnél dolgozni a diploma megszerzése után?
Mindenképp Kárpátalján szeretnék élni és olyan dologgal szeretnék foglalkozni, amibe
100%-ban tudok teljesíteni. Nem szeretném, ha a munkám nyűg lenne számomra. Szeretnék elhelyezkedni egy nemzetközi cégnél vagy tolmácsként kamatoztatni a megszerzett tudásomat.
Mi volt eddig a legkedvesebb élményed az egyetemen?
Legkedvesebb élményt nem tudok kiválasztani, hiszen folyamatosan történnek az események, amelyek pozitív nyomot hagynak bennem, viszont az a légkör, ami az évfolyamot körülöleli, mindig feltölt energiával.
Te mit tanácsolnál egy most felvételizni készülő diáknak?
Azt, hogy a pályaválasztás kérdésében próbáljanak meg ne külső tényezők hatására
dönteni, hanem azt választani, amit a szívük diktál. Nincs leküzdhetetlen nehézség, ami
miatt fel kellene adniuk az álmukat! Soha ne csüggedjenek az első szembejövő akadálytól, hisz a nehézségek során sok olyat tanul az ember, ami a későbbiekben nagy hasznára válik.
Ukrán nyelvű szakot választottál. Hogyan birkóztál meg a nyelvi nehézségekkel?
Bár több erőfeszítést igényel, mintha magyar nyelven tanulnék, mégis ezek a nehézségek leküzdhetőek. Szerencsére sok támogatást kapok mind a tanáraimtól (akik nem az
akcentusom alapján ítélnek meg, és készek segítséget nyújtani az anyag megértésében,
annak nyelvezetének leegyszerűsítésével, ha szükséges), mind az évfolyamtársaimtól,
akik szívesen segítenek megbirkózni a nyelvi korlátokkal, és nap mint nap csiszolják a
nyelvhasználatomat.
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Nem sikerült elsőre a felvételid? Vannak sorstársaid
és van megoldás is! Ide süss!

Név: Bálint János
Szak: Matematika
Intézmény: Balassi Intézet
Egyetemi előkészítője

Az elején egy rövid bemutatkozást kérnék. Hogy hívnak, milyen iskolába jártál
korábban és hol tanulsz most?
Bálint János vagyok. Munkácson végeztem, könyvelői szakon. Most pedig Budapesten a
Balassi Intézetben vagyok előkészítős. Most egyelőre matematikát tanulok csak, de
hogy utána konkrétan milyen szakra megyek egyetemre, azt még nem tudom.
És amikor felvételiztél, akkor eleve a Balassi Intézet jött szóba, vagy máshová szerettél volna bejutni?
Mikor felvételiztem tavaly februárban, akkor egyetemre jelentkeztem, csak nem volt
elég a pontszámom, és így nem jutottam be.
Melyik egyetemre?
Budapesten a Műszaki Egyetemre, a Corvinusra, illetve az Óbudai Egyetemre is jelentkeztem. Matematika és angol tárgyakból számolták a felvételi pontjaimat, de a szak az
a pénzügy és számvitel volt. Úgy alakult, hogy a pontszámaim nem voltak elegendőek,
ahhoz, hogy bejussak.
Magyarországon te nem tettél emelt szintű érettségit ezek szerint.
Magyarországon nem, hanem az itthoni (ukrajnai) nem volt elég. S ezt csak július végén
tudtuk meg. S utána jött szóba a Balassi Intézet.
S ki ajánlotta nektek a Balassi Intézetet? Esetleg tudtál róla korábban is?
Tudtam róla, mert már néhány ismerősöm is tanult az előkészítő intézetben, aztán
mentek egyetemre.
Milyen volt ennek az ukrán érettségi tesztnek az írása? Hol tetted például?
Ezt én itt csináltam Munkácson, angol és matematika tantárgyakból, amikre szükségem
volt a felvételihez, csak ezt nem fogadták el, sem közép-, sem emelt szinten.
S ezután következett az előkészítő. Hogyan zajlik ez? Hogyan kell például elképzelni egy napját egy előkészítősnek?
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Eléggé bonyolult, vagyis tömbösített az oktatás. Nagyon sok matematika óránk van, 450
van egy évben. Minden tanítási délelőtt órákkal, a délután meg házi feladatok készítésével zajlik. Nem unatkozunk.
Egy előkészítős is lehet ösztöndíjas és költségtérítéses képzésben is, te melyik formában veszel részt?
Én az önköltséges képzésben vagyok.
S az önköltséges formában van-e olyan ösztöndíj, tanulmányi pályázat, amiben
részt tudsz venni, amire pályázhatsz? Miből tudod tehát fenntartani magad?
Vannak ilyen pályázati ösztöndíjak. Mióta ott vagyok kettővel találkoztam eddig ott
Budapesten, de mint kiderült, azokra nem pályázhatok, mivel előkészítős vagyok. Ezeket
a pályázatokat költségtérítéses képzésben résztvevők számára írták ki, de olyanoknak,
akik konkrétan egyetemi képzésben vesznek már részt.
Van-e olyan diákmunka, amit te igénybe tudsz venni?
Igen, abból elég sok van.
Akkor ebből a körből nem esel ki, ez biztató. Említetted, hogy konkrét szak még
nincs tervben a jövendő felvételinél, intézmény, egyetem van-e?
Maradok továbbra is a Műszaki Egyetemnél, vagy a Corvinusnál. Ezek közül szeretnék
valahová bejutni, vagy még szóba jöhet az ELTE.
S akkor a korábban választott pénzügy szakirányban?
Most már nem, mert tavaly is nagyon magasak voltak a pontszámok mindenhová, de a
legmagasabb erre a szakra volt, szóval, ezt nem feltétlenül célzom meg ismét.
Mi az eddigi legkedvesebb élményed ebben az előkészítő intézetben?
Valóságos élmény a környezet. Egy folyosón vagyunk a többi előkészítőssel. A társaság
is annyira vegyes, színes, ott nem lehet rosszul érezni magad.
Mennyire vegyes nemzetiségileg ez a társaság?
Eléggé. Főként határon túli diákok, de ez ugye nemzetiségileg nem feltétlenül jelent
színt, habár van, amikor igen. Szerbiából is van egy srác, de van aki Dubai-ból érkezett,
vele nagyon jóban vagyok.
S vele milyen nyelven érintkezel?
Magyarul, mert az anyukája Magyarországon született, s magyarul is megtanult.
Amikor kiderült, hogy nem vettek fel a kívánt egyetemre, mi volt az első lépésed?
Biztos voltál benne, hogy nem hagysz ki egy évet sem, előkészítős leszel?
Amikor kiderült, hogy nem mehetek tovább, ez nekem annyira nem volt rossz hír, anyunak inkább. Viszont én ragaszkodtam ahhoz, hogy elmenjek Magyarországra, s gondoltam rá, hogy elmenjek egy fél évre dolgozni, azután pedig OKJ-s képzésre. Eközben
megtudtam, hogy még lehet jelentkezni a Balassi Intézetbe, jelentkeztem is, s így jutottam el oda.
S itt nem pályázhattál vagy nem pályáztál ösztöndíjas helyre?
Pályáztam ösztöndíjra, csak ott is pont nem fértem be a keretbe. S akkor a vezetővel,
Dienes Judittal beszéltem, kérdeztem, mit lehetne tenni. S ő elmondta, hogy van önköltséges formája is ennek a képzésnek, s azon részt vehetek én is. S akkor úgy döntöttem,
hogy megyek arra.
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Próbáltad-e már a diákmunkát?
Most konkrétan még nem, mert papírügyeim támadtak, a tartózkodási engedélyemmel
akadtak gondjaim, azt intéztem. Az még nincs készen. Elvileg, most, mire visszautazom
Budapestre, elkészül, s akkor a második félévtől szeretnék dolgozni is.
Hogyan vagy Budapesten jelenleg? Szülői támogatással?
Igen, szülői támogatással.
Mit remélsz attól a szaktól, amin most tanulsz, miért pont ezt választod? Miért
pont a matematikát?
Jó kérdés. A matematika áll hozzám közel, mindig jobban ment, mint a többi tárgy. Például a történelem egyáltalán nem, az olvasás annyira nem köt le. A biológia és társai
megint csak nem nagyon állnak közel hozzám, illetve azok a szakok, amik engem érdekelnek, azokhoz a matematika szükséges. Így például a pénzügyhöz is, valamint az ehhez hasonló tárgykörű szakokhoz.
Ha újrakezdenéd most a felvételi időszakot, mit csinálnál másképp?
Ha biztos lennék benne, hogy Magyarországon szeretnék továbbtanulni, akkor nem
mennék független tesztelésre ide, hanem Magyarországon jelentkeznék be közép- vagy
emelt szintű érettségire. Akkor úgy készülnék, hogy ezeken kell megméretni magam.
Úgy talán most is több lett volna az esélyem. Úgy is volt, hogy elfogadják ezt nekem, de
végül nem fogadták el, vagyis nem volt elégséges.
Mit tanácsolnál egy most felvételizni készülőnek?
Hogy szedje össze magát!
Mit tanácsolnál egy Kárpátalján, Ukrajnában felvételizni készülőnek, s mit annak,
aki Magyarországon szeretne továbbtanulni?
Itt Kárpátalján annyira nem gyűlik meg az ember baja a továbbtanulással, mert itt nem
olyan bonyolult a rendszer.
Adminisztratíve?
Abban az értelemben is, igen. Illetve nem követelnek olyan szinten, mint Magyarországon (habár én felsőoktatásban itthon nem vettem részt, csak szakképzésben).
Ha bejutsz a kívánt egyetem kívánt szakára, akkor mi a terved, célod vele? Mi leszel, ha nagy leszel?
Próbálnék keresni valami olyan munkát, ami nekem is tetszik. Amivel könnyebben tudok
érvényesülni, egzisztenciát teremteni a magam, s a későbbi családom számára.
S mindezt hol tervezed, itthon Kárpátalján vagy Magyarországon?
Hát, ha szert tennék egyetem után egy jó állásra Budapesten vagy a környékén, akkor
most azt mondom, hogy nem biztos, hogy hazajönnék.
Akkor ez munkakeresés függvénye nálad.
Igen. Ha Magyarországon lesz olyan munkám, akkor maradok/maradnék.
Értem, nagyon szépen köszönöm a válaszadást. Sikeres felvételit kívánok neked a
Momentum nevében is.
Szívesen és köszönöm szépen.
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Azon töprengsz, hogy mire jó a diploma?
Segít-e a boldolgulásban? Talán ők meggyőzhetnek!
„Csak bíztatni tudok mindenkit a továbbtanulásra akár Ukrajnában, akár annak határain kívül. Egy diplomás embernek teljesen más a világképe, elképzelése, küzdeni akarása. ”

Név: Takács Tamás
Diploma: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szak: Történelem-Földrajz
Beszélt nyelvek: magyar, ukrán, orosz, angol
Foglalkozás: Történelem és földrajz tanár

Ha jól tudom jelenleg a Técsői Hollósy Simon Középiskolában és a Técsői Magyar
Tannyelvű Református Líceumban is tanítasz.... Hogyan sikerült eljutnod idáig?
Még 2006-ban, ötödéves főiskolásként kaptam állásajánlatot a Técsői Hollósy Simon
Középiskolában, amit el is vállaltam. Ezzel egyidejűleg írtam a szakdolgozatomat és
tanítottam heti kilenc órában. 2007-ben szereztem meg a diplomámat a beregszászi
főiskolán, majd teljes állásban folytattam a munkát a Hollósy Simon Középiskolában és
itt dolgozok azóta is. 2011-től pedig a líceumban is tanítok.
Nem volt nehéz egyszerre csinálni a két dolgot? Tanítás, szakdolgozatírás, főiskolai záróvizsgák... Hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre?
Nem volt könnyű, de belejöttem, tetszett a tanítás is, bár ekkor még nem tudtam biztosan, hogy a jövőben is ezt szeretném-e csinálni. Heti két napot tanítottam, a többit
pedig tanulással, illetve szakdolgozatírással töltöttem. Nem volt könnyű időszak, főleg
a sok utazás miatt, az akkori fizetésem épphogy fedezte az útiköltségeimet. Mégis, úgy
emlékszem vissza, hogy jó idők voltak, egyszerre lehettem mindkét oldalon.
Mindig vonzott a tanári pálya? Soha nem gondoltál arra, hogy valami mást csinálj?
Diplomával a kezemben komoly gondok elé állított az élet. Több állásajánlatot kaptam
Beregszászban is, közben a técsői iskolába is visszavártak, nem tudtam mitévő legyek.
Sok mindent kipróbáltam. A tanítás mellett párhuzamosan dolgoztam Técsőn egy autókereskedésben is mint menedzser. De ezt nem tudtam huzamosabb ideig csinálni,
mert előbb-utóbb az egyik a másik rovására ment volna. Végül a tanítás lett a fő foglalkozásom. Valahogy jött magától, s minél tovább tanítottam, annál inkább jobban
éreztem, hogy jól döntöttem, főleg ha sikerélményekben volt részem.
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Mondanál pár ilyen sikerélményt?
Például, amikor sikeresen bejut a diákod arra a szakra, amire te készítetted fel. Vagy
látod a gyerek szemében az érdeklődést, azt hogy érti, amit magyarázol neki. Vagy amikor felnéznek rád, keresnek, tanácsot kérnek tőled. És ami a legfontosabb, hogy nem
csak egyszerűen a tanárjuknak tekintenek, de a bizalmukba is fogadnak.
Szerinted nehéz ma boldogulni/elhelyezkedni Kárpátalján?
Szerintem igen.
Neked mégis sikerült…
Szerintem ez attól is függ, hogy milyen az egyén hozzáállása az élethez, hogyan volt
nevelve, mennyire jellemző rá a tenni akarás, a küzdés, stb. Én sokat küzdöttem azért,
amim van.
Mit gondolsz, mindehhez hozzájárult az, hogy a főiskolán végeztél?
Persze. Ott lettem önálló, ott forrt ki a jellemem, ott lett identitásom, a főiskola nem
csak szakmai tudást adott, hanem Életre is nevelt, formált.
Ez az interjú egy olyan kiadványban jelenik majd meg, amit érettségi előtt álló
diákok lapozgatnak. Mit tanácsolnál/üzennél a számukra?
Csak bíztatni tudok mindenkit a továbbtanulásra akár Ukrajnában, akár annak határain
kívül. Egy diplomás embernek teljesen más a világképe, elképzelése, küzdeni akarása.
Egy érettségi ma már munkavállalás szempontjából nem sokat ér, gondolom, ezt mindenki tudja. Valamilyen szakképesítés mindenképpen kell ahhoz, ha egy jó állást szeretnél betölteni.

„A diploma fontos, de csak egy alapot ad, a gyakorlat az, ami nagyon fontos.”

Név: Balla Kolos
Diploma: Veszprémi Egyetem, 2006
Szak: programozó matematikus
Beszélt nyelvek: orosz, angol
Jelenlegi foglalkozás: programozó

Jelenleg szabadúszó programozó informatikus vagy. Olyan cégeknél dolgoztál,
mint a Pacobo, több honlap készítője, karbantartója vagy… Hogyan sikerült eljutnod idáig?
Már az egyetem alatt elkezdtem programozóként dolgozni az egyik karon, ezen kívül
egy cégnél is sikerült elhelyezkednem, ahol kisebb munkákat végeztem. Mással csak
hobbi szinten próbálkoztam.
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Miért e mellett a pálya mellett döntöttél?
Mindig is érdekeltek a számítógépek, szeretem a kihívásokat és az elgondolkodtató feladatokat.
Mit gondolsz, a sikereidhez hozzájárult-e az, hogy Magyarországon végeztél?
Hogy emlékszel, nehéz volt beilleszkedni?
Nem hiszem, hogy különösebben hozzájárult az előmenetelemben az, hogy Magyarországon végeztem a tanulmányaimat, viszont az egyetem színvonala jó volt és ez sokat
számított. Az egyetem nem volt nehéz, sőt, inkább könnyűnek mondanám.
Miért döntöttél amellett, hogy a tanulmányaid befejezése után visszatérsz Kárpátaljára?
Nem volt szimpatikus a magyarországi mentalitás, ezen kívül, az itthoni barátok és a
család miatt is inkább hazajöttem.
Milyen tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt? Mi lehet a siker kulcsa?
A diploma fontos, de csak egy alapot ad, a gyakorlat az, ami nagyon fontos. Amennyiben van rá lehetőség, már egyetem közben is érdemes valami referenciát összehozni.

„Amellett, hogy az angol nyelvtudásomat ebben az intézményben alapoztam meg, sok

olyan tudás, tapasztalat és emberi kapcsolat alakult ott ki, ami segít jól ellátni a mostani
feladataim.”

Név: Ferenc Viktória
Diploma: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szak: angol-történelem
Beszélt nyelvek: magyar, angol, ukrán
Jelenlegi foglalkozás: nyelvész, kutató

Jelenleg a budai várnegyed szolgál a napi munkavégzésed színhelyéül, a munkád
során pedig külhoni magyarokkal kapcsolatos kutatásokkal foglalkozol a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatójaként…
Hogyan sikerült mindezt elérned?
Igen, lassan két éve, hogy Budapestre költöztem, kezdetben egy ösztöndíj lehetőség
kedvéért, később azonban állásajánlatot kaptam a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben,
így maradtam tovább. Már az ösztöndíjas időszak alatt és jelenleg is olyan munkában
vettem/veszek részt, ami a határon túli magyarokkal kapcsolatos. A kutatóintézetben
kifejezetten Kárpátaljával foglalkozom, és olyan kutatásokkal, amelyek a külhoni magyarok anyanyelvű oktatását vizsgálják. Így abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a
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szakterületemen belül sikerült állást találnom. A beregszászi főiskola angol-történelem
szakának befejezése után, a Pécsi Tudományegyetemen kezdtem el a doktori képzést,
ahol a kutatási témám épp a kisebbségi felsőoktatás volt. A doktori fokozatomat 2013
végén szereztem meg.
Eredetileg angol-történelem szakos tanárnak készültél és most, hogy a doktori
oklevél már a kezedben van, nem szerepel a terveid között az oktatás?
Korábban oktattam angol nyelvet és történelmet Kárpátalján, az ungvári járási Sislóci
Középiskolában, és nagyon szerettem a gyerekekkel való mindennapos munkát. De a
kutatás is felvillanyoz, és a munka mellett számos „civil” kutatásban is részt veszek, így
egyelőre nem látom, hogy hol tudnék helyet szorítani a tanításnak az életemben. De
egy-két alkalommal szemeszterenként szoktam oktatni a kutatóintézet által indított
nemzetpolitikai továbbképzéseken, egyetemi szemináriumokon, így ha mégis úgy alakulna az életem, hogy oktatási lehetőséget kapnék valamelyik egyetemen, akkor nem
érne teljesen felkészületlenül.
Hogyan látod a főiskolán töltött évek hozzájárultak a sikereidhez?
Igen, úgy gondolom, nagyon jó lehetőséget teremtett a főiskola arra, hogy ingyenes,
magas színvonalú és magyar nyelvű képzésben vehessek részt anélkül, hogy elköltöztem volna otthonról. Hétvégén hazajárhattam a szüleimhez, és kialakulhattak bennem
a kárpátaljai magyar identitás-jegyeim. Ha már 17 évesen kikerültem volna Magyarországra, most biztosan nem ugyanaz az ember lennék, és sokkal távolibb lenne a szülőföldem, és az otthoniak világa. Amellett, hogy az angol nyelvtudásomat ebben az intézményben alapoztam meg, sok olyan tudás, tapasztalat és emberi kapcsolat alakult
ott ki, ami segít jól ellátni a mostani feladataim. Sok jó barátomat és a férjemet is ott
ismertem meg.
Valami jó tanács a most felvételizőknek?
A befektetett idő, a kemény munka, a tanulás meghozza a gyümölcsét – és ez a gyümölcs számtalan formát ölthet, lehet az íze sem lesz olyan, mint elsőre elképzeltük. De
a sikerekhez kell egy jó adag nyitottság és pozitív szemlélet is, úgy gondolom egyszerre elég egy lépcsőfokot látni, amire ráléphetünk. Én abban látom a siker kulcsát, hogy
éljünk mindig az adott helyzetben adódó lehetőségekkel és minden körülményt használjunk ki arra, hogy fejlesszük magunkat (tudásunkat, nyelvtudásunkat vagy egyéb
képességeinket). A diploma vagy a doktori oklevél megszerzése is egy lehetőség, amit
„használni” kell.
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„A diploma önmagában kevés, mivel azt manapság sajnos meg is lehet venni. Fontosabb,
hogy járjanak előadásokra és kommunikáljanak a tanárokkal és diáktársaikkal. Fokozott
figyelmet fordítsanak az idegen nyelv (főleg angol) elsajátítására. De a legfontosabb az,
hogy mindig legyenek eléggé bátrak megtenni az első lépést a felé, amivel foglalkozni
szeretnének.”

Név: Tóth Attila
Diploma: UNE, 2005
Szak: Nemzetközi Kapcsolatok
Beszélt nyelvek: orosz, angol, ukrán
Foglalkozás: vállalkozó

Jelenleg hol dolgozol, hol élsz?
Jelenleg Moszkvától 5 km-re Dolgoprudnij városban élek feleségemmel és féléves kislányommal. A gyerek születéséig gyakran jártunk feleségemmel Magyarországra és
Kárpátaljára.
Hogyan sikerült eljutnod idáig? Mikor végeztél? Hogyan kerültél ilyen munkakörbe, vagy próbálkoztál más dolgokkal is?
2005-ben végeztem és még a diplomám megszerzése előtt, anélkül, hogy máshol is
próbálkoztam volna, sikerült elhelyezkednem egy magyarországi cégnél, ami többnyire
a FÁK országokba exportált. A munkám nagyon érdekes volt és lehetőséget adott ahhoz, hogy napi szinten gyakorolhassam az orosz és angol nyelvet, gyakran utaztam
külföldre és rengeteg emberrel ismerkedtem meg. Szóval nyugodtan elmondhatom,
hogy sikerült szakmán belül elhelyezkednem, ami sajnos sok volt évfolyamtársamnak
nem sikerült. Bevallom, hogy ebben volt némi szerencse is. Négy év magyarországi
munka után a cég moszkvai képviseletébe voltam áthelyezve, ami egy következő lépés
volt a karrieremben. Nekem Moszkva nagyon megtetszett és rengeteg lehetőséget
láttam ott. Közben megismerkedtem a leendő feleségemmel és együtt hoztuk létre
saját vállalkozásunkat. A feleségem egy profi internet marketinges. Vagyis weboldalakat optimizál, hogy azok minél előkelőbb helyen jelenjenek meg a keresőoldalakon
(google, yandex) a megadott kulcsszó alapján. Kis cégünk jelenleg ipari félkész termékeket importál főként Olasz- és Magyarországról. Vagyis én adtam az ötletet és azt,
hogy a termék honnan szerezhető be, ő pedig megcsinálta a weboldalt, és a termékünk gyorsan bekerül a keresőkön a Top 10-be, vagyis megszerezte a vevőket anélkül,
hogy futnunk kellett volna utánuk. Csak fogadtuk a hívásokat és teljesítettük a rendeléseket.
Miért e mellett a pálya mellett döntöttél?
Már gyerekkorom óta mindig is vállalkozó szerettem volna lenni.
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Mit gondolsz, a sikereidhez hozzájárult-e az, hogy az UNE-n végeztél? Hogy emlékszel, voltak nyelvi nehézségeid, nehéz volt magyar iskola után egy ukrán közösségbe beilleszkedni?
Annyiban mindenképpen hozzájárult, hogy ott magasabb szinten elsajátítottam az ukrán nyelvet, mert a középiskola után csak a konyhanyelvet beszéltem és azt is hibásan.
Ennek ellenére azonban nem bánom, sőt, nagyon is örülök annak, hogy magyar iskolát
végeztem, mert ez megerősítette a magyar identitásomat és ma bárhol is járok, büszkén vallom magamat magyarnak. Azt sem mondanám, hogy az egyetemen ez bármiféle
beilleszkedési problémát jelentett volna nekem. Az oktatás színvonala viszonylag alacsony volt és az ott tanultak 90%-át nem használom a gyakorlatban. Viszont az én
szakterületemen a tanulmányaim azért jelentettek sokat, mert a meghallgatott előadások és elolvasott könyvek kibővítették az érdeklődési körömet és egy bizonyos fejlődési
pályára állítottak.
Sokat jelent-e számodra, hogy magyar nemzetiségű vagy?
Igen. Moszkvában például felnéznek erre. A kislányomhoz is csak magyarul beszélek, és
magyar óvodába és iskolába fogjuk járatni. Az édesanyja által pedig tudni fogja az
orosz nyelvet és ismerni fogja az orosz kultúrát.
Milyen tanácsokkal látnád el a fiatalabb generációt? Mi lehet a siker kulcsa?
(Fontosnak tartod-e a diploma megszerzését?).
A diploma önmagában kevés, mivel azt manapság sajnos meg is lehet venni. Fontosabb, hogy járjanak előadásokra és kommunikáljanak a tanárokkal és diáktársaikkal.
Fokozott figyelmet fordítsanak az idegen nyelv (főleg angol) elsajátítására. De a legfontosabb az, hogy mindig legyenek eléggé bátrak megtenni az első lépést afelé, amivel
foglalkozni szeretnének.

94

Jegyzetek

Jegyzetek

A kiadvány elkészítésében a Momentum Doctorandus kárpátaljai
magyar doktorandusz szervezet tagjai működtek közre:
Demeter László, Fazekas Andrea, Ferenc Viktória, Hadnagy István,
Kolozsvári István, Kovály Katalin, Molnár Anita, Nagy Enikő,
Séra Magdolna, Szakál Imre
Lektorálta: Ember Emese, Kuhár Eszter, Sztojka Miroszláv
Rajzok: Koliger Endre

Tördelés/szerkesztés: Balog Kálmán, Ferenc Viktória
A kiadvány Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és
a Balassi Intézet támogatásával készült.

