
A Közép-európai Tanulmányok Karán az 20120–2021-es tanévben 

induló nappali tagozatos alapképzési (baccalaureatus) szakok   

Általános felvételi információk 

A tanulmányok hossza 3 év, melynek sikeres teljesítése után 

a hallgató baccalaureátusi (Bc.) fokozatot kap. 

 
Magyar-szlovák kétnyelvű ügyvitelszervező - 25 
Óvópedagógus – 25 
Regionális turizmus – 30+30* 
Közép-európai areális tanulmányok -- 20 
Finnugor tanulmányok – 10  
Tolmács és fordító szak: magyar nyelv és kultúra más nyelvvel való kombinációban (szlovák, angol, 
német) – 20  
 
Tanári szakirány: 
Magyar nyelv és irodalom tanári szak – az egyetem kínálatában szereplő bármely tanári szakkal való 
kombinációban 
 
Megjegyzés:  
Az egyes képzési programok mellett szereplő szám a felvehető hallgatók számát jelöli. 
A tolmács és fordító szak, valamint a tanári szak kétszakos képzésben indul. 
*  A Regionális turizmus szakon 30 hallgató számára indul magyar nyelven is képzés, esetükben magyar 
nyelvtudás szükséges. Kérjük a magyar nyelvű képzésre jelentkező hallgatókat, hogy jelentkezéskor 
a következő módon tüntesse fel a képzési program megnevezését: „Regionálny cestovný ruch 
(čiastočne v maďarskom jazyku)“. 
 
A Közép-európai Tanulmányok Karán a baccalaureátusi szintű képzési programok esetében  

a tanulmányok megkezdésének nem feltétele felvételi vizsgán való részvétel. A tanári szak és a 

tolmács–fordító szak kétszakos, fakultások között megvalósuló képzés, ezért a másik szakra felvételi 

vizsga az egyetem más fakultásának követelményei alapján kötelező lehet. Erről az adott kar dékánja 

dönt,  bővebb tájékoztatás az egyes kari honlapokon található. 

A Magyar nyelv és irodalom tanári szakra, valamint a Finnugor tanulmányok szakra a felvétel feltétele 
sikeres érettségi vizsga magyar nyelvből és irodalomból. 

A felvételi kérelem beadható: 

 Nyomtatott formában  az előírt nyomtatványon: Prihláška na vysokoškolské štúdium – 

bakalárske – prvý stupeň. Az eljárás díja: 30,- €, 
 Elektronikus formában, az eljárás díja: 25,- €, 
 

 Elektronikus felvételi kérelem benyújtása esetében az eljárás a következő: A felvételiző kitölti, 
kinyomtatja, aláírja és postai úton a mellékletekkel együtt a kar alábbi címére elküldi az elektronikus 
kérelmet: 
 
Študijné oddelenie 

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre  
Dražovská 4 
949 74 Nitra 
 
 
 
 



A felvételi kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia: 
A szükséges személyi adatok 
A kar (fakultás) neve 
A képzési program megnevezése (nappali tagozat) 
Az érettségi éve 
Az iskola kódja 
A középiskola típusa, elnevezése, postacíme 
A középiskolai tanulmányi szak és a tanulmányi szak kódja 

 
Kötelező mellékletek: 

 Életrajz 

 Motivációs levél 

 Az érettségi bizonyítvány hitelesített másolata –  azok az érdeklődők mellékelik, akik 
nem a 2019/2020-as tanévben érettségiznek. 

 A 2019/2020-as tanévben érettségizőknek a Közép-európai Tanulmányok Kara 
tanulmányi osztályára 2020. június 30-ig kell elküldeniük az érettségi bizonyítvány hitelesített 
másolatát. 

 A felvételi eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum (a felvételi kérelem 3. 
oldalára,  a felvételiző aláírása fölé ragasztva) 

 
A felvételi kérelem formanyomtatványa megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.fss.ukf.sk/images/dokumenty/Prijimacie_konanie/tlacivo_prihlaska_bc.pdf 
 
Az egyetemi rendszerbe az alábbi linken lehet belépni:  
https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home 
 

A felvételi eljárás díját az alábbi számlaszámra kell befizetni: 
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre  
Banka: Štátna pokladnica  
Účet: 7000073033/8180  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033  
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX  
 
Az átutalás egyedi azonosítására szolgáló számkód – variabilný symbol – feltüntetése:  

a) az elektronikus felvételi kérelem esetén a rendszer automatikusan megadja az átutalás 
egyedi azonosítására szolgáló számkódot.   
 
b) Papír alapú nyomtatványon kitöltött kérelem esetében (ŠEVT nyomtatvány) a nappali 
tagozatos képzésre jelentkezők az alábbi módon adják meg az egyedi azonosítót:  2001xxxxxx,  
ahol xxxxxx a születési dátum a következő formában: NapNapHónapHónapÉvÉv (DDMMRR), 
vagyis a 2001-es szám után hat számot kell beírni pont és szóköz nélkül. 
 

A címzettnek szóló üzenetben (správa pre prijímateľa) fel kell tüntetni a jelentkező vezeték- és 

keresztnevét. 
A felvételi eljárás díja kizárólag banki átutalással fizethető. 
 
A felvételi eljárás során maximálisan 100 pont érhető el. 

a) amennyiben a felvételiző egyetlen tárgyból sem köteles felvételi vizsgát tenni, a felvételi 
pontszám számítása a  középiskolában elért eredményeken alapuló értékelés alapján történik. 
Ennek alapján maximálisan 70 pont érhető el, a pontszámot a következő képlet alapján 
számoljuk: PSz (pontszám) = (2,5 – Á)/1,5*70), ahol az Á a második, harmadik és a negyedik 
(ha már elvégezte a felvételiző) évfolyam év végi középiskolai eredmény átlagainak átlaga. Az 
átlagokat egy tizedesre kell kerekíteni. 

 

a) 30 pont az egyéb középiskolai tevékenységért jár (olimpia eredmények, diákköri 
tevékenység, versenyek és hasonlók). Az elért eredményeket bizonyító dokumentumokról 



(oklevelekről, bizonyítványokról) fénymásolatot kell készíteni, és csatolni kell azokat a felvételi 
kérelemhez. 

 

 
Abban az esetben, ha a felvételizőnek felvételi vizsgát kell tennie, a pontszámítás módja a következő: 

a) 25 pont a felvételi eredmény alapján az adott tantárgyból 
b) 50 pont a középiskolában elért előmeneteli átlagért a következő képlet alapján: : PSz 

= (2,5 – Á/1,5*50), ahol az Á a második, harmadik és a negyedik (ha már elvégezte a felvételiző) 
év végi középiskolai eredmény átlagainak átlaga. Az átlagokat egy tizedesre kell kerekíteni. 

c) 25 pont az egyéb középiskolai tevékenységért (olimpia eredmények, diákköri 

tevékenység, versenyek és hasonlók). Az elért eredményeket bizonyító dokumentumokról 
(oklevelekről, bizonyítványokról) fénymásolatot kell készíteni, és csatolni kell azokat a felvételi 

kérelemhez. 
 
A hallgató egyéb tevékenységét alátámasztó dokumentumokat a felvételi kérelemmel együtt 
2020. március 31-ig kell elküldeni. 

 
A felvételi eljárás során a pontszámok alapján minden képzési programra megállapítják a felvételizők 
sorrendjét oly módon, hogy az első helyre a legtöbb pontot szerzett, az utolsó helyre  a legkevesebb 
pontot szerzett felvételiző kerül. A regionális turizmus szak esetében a szlovák és a magyar oktatási 
nyelvű csoportra külön is megállapításra kerül a felvételizők sorrendje. 
 
A pontszámok közzététele az egyetem honlapján,  az egyetemi információs rendszerben (AIS) történik. 
 
A felvételizőket a kar dékánja veszi fel a felvételiző által megjelölt képzési programra (a felvételiző elért 
pontszám alapján). Abban az esetben, ha a keretszám már nem teszi lehetővé a felvételiző felvételét 
az általa megjelölt programra, a dékán javaslata alapján a felvételiző felvételt nyerhet olyan 
tanulmányi programra, ahol a keretszám még nem került betöltésre. 
 
A felvételiző a felvételi eredményről a pontszámok megállapítása legkésőbb 30 nappal után kap 
értesítést. 
A felvételiző a kézhez kapott határozat ellen nyolc napon belül fellebbezhet. 
 
A felvételi határozattal együtt megküldött utasítások szerint eljárva a felvételt nyert jelentkező köteles 
beiratkozási szándékát a kar számára jelezni. 
A felvételiző személyes adatai (név, születési szám, cím stb.) a személyes adatok védelméről szóló 
törvény rendelkezéseivel összhangban csak és kizárólag a felvételi eljárás céljából kerülnek 
felhasználásra, más célú felhasználásukra nem kerülhet sor. 
 
Fontos időpontok 
 
A felvételi kérelem beadásának időpontja alapképzésben (baccalaureátusi képzési program): 2020. 

március 31. 

 
A felvételi időpontja alapképzésben (baccalaureátusi képzési program):: 2020. június 8–19. 
 
Kari nyílt nap: 2019. november 23. és 2020. február 13. 

 
 

 


