
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Foiskola

*Magyar nyelvből a jelentkezők a főiskolán tehetnek vizsgát a jelentkezési időszakot követően!

ALAPKÉPZÉS (BA/BSc) 1. ÉVFOLYAMÁRA
érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek független vizsgaközpontban 2017-ben, 2018-ban,  
2019-ben és 2020-ban szerzett szertifikátok benyújtásával. A felsőoktatási intézmények idegen 
nyelvből csak a 2018-as, 2019-es és 2020-as  szertifikátokat fogadják el angol, német, francia 
és spanyol nyelvből. 
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete: 2020. JÚLIUS 1.

Jelentkezési időszak azok számára, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján 
jelentkeznek: 
2020. JÚLIUS 13–16.
Jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek: 2020. JÚLIUS 13–22.

Felvételi elbeszélgetés: 2020. JÚLIUS 16–18.         Felvételi vizsgák: 2020. JÚLIUS 17–22.
FIGYELEM! Jelentkezés pótfelvételi keretében az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára csak 
levelező tagozatra lehetséges:
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés 1. évfolyamára: 
2020. JÚLIUS 1.

A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében azok számára, akik felvételi vizsga 
(elbeszélgetés) alapján jelentkeznek: 2020. AUGUSZTUS 3–7.
A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében azok számára, akik szertifikátok alapján 
jelentkeznek: 2020. AUGUSZTUS 3–30.

Felvételi elbeszélgetés: 2020. AUGUSZTUS 10–11.   Felvételi vizsgák: 2020. AUGUSZTUS 10–12.

FIGYELEM! Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának határideje az alapképzés 
(BA/BSc) 1. évfolyamára: 2020. AUGUSZTUS 30.

Mesterképzésre (MA/MSc) alapképzéssel (BA-/BSc-oklevéllel), Specialist oklevéllel vagy már mesterkép-
zéssel (MA-/MSc-oklevéllel) rendelkezők jelentkezhetnek, és szaktárgyakból tett írásbeli vizsga, valamint 
idegen nyelvből tett egységes felvételi vizsga (amely szervezési és technológiai szempontból a ZNO-nak megfe-
lelő vizsga) alapján nyerhetnek felvételt. 
Kivételt alkotnak a középiskolai oktatás (matematika) és a tanítói szakok, melyeknél az egységes felvételi 
vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsga helyettesítheti. 

A jelentkezési eljárás szakaszai mesterképzésre (MA/MSc), kivétel a középiskolai oktatás (matematika) és a 
tanítói szakok esetében: 
Elektronikus regisztráció az egységes felvételi vizsgára idegen nyelvből: 2020. MÁJUS 6–JÚNIUS 3.
A jelentkezési időszak mesterképzésre (MA/MSc), kivétel a középiskolai oktatás (matematika) és a tanítói szakok:

Azok számára, akik felvételi vizsga alapján jelentkeznek (kedvezményezett kategória): 2020. JÚNIUS 17–25.
Azok számára, akik szertifikát (az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből) és szaktárgyi felvételi vizsga alapján 
jelentkeznek: 2020. JÚLIUS 5–22.

Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből:  2020. JÚLIUS 1. Szaktárgyi felvételi vizsgák: 2020. JÚLIUS 5–26.
Különbözeti szaktárgyi felvételi vizsgák azok számára, akik más szakirányból jelentkeznek: 2020. MÁJUS 6–29.

A jelentkezési eljárás szakaszai mesterképzésre (MA/MSc) a középiskolai oktatás (matematika) és a tanítói 
szakok esetében: 
Jelentkezési időszak: 2020. JÚLIUS 10–23. Szaktárgyi felvételi vizsgák: 2020. JÚLIUS 24–31.

FIGYELEM! A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében mesterképzésen (MA/MSc), kivétel a matemati-
ka és a tanítói szakok:

Azok számára, akik felvételi vizsga alapján jelentkeznek (kedvezményezett kategória): 2020. SZEPTEMBER 1–8.
Azok számára, akik az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből (a fő vizsgaidőszakban szerzett eredmény 
alapján) és szaktárgyi felvételi vizsga alapján jelentkeznek: 2020. SZEPTEMBER 1–18.

Felvételi vizsgák: 2020. SZEPTEMBER 21–23. 

A JELENTKEZÉSHEZ BENYÚJTANDÓ OKIRATOK:
- a már megszerzett végzettséget igazoló okmányok eredeti példányai és másolatai, melyek 
alapján a jelentkezés folyik (bizonyítvány, diploma) és azok mellékletei;
- a választott szak(ok)ra előírt szertifikátok (alapképzés (BA/BSc), mesterképzés (MA/MSc) 
(kivétel a középiskolai oktatás (matematika) és tanítói szakok) esetén);
- a személyi igazolvány (születési anyakönyvi kivonat abban az esetben, ha a jelentkező 2020. 
május 1-je után töltötte be a 14. életévét) másolata;
- négy db 3x4 cm-es színes fénykép.

ELÉRHETOSÉGEINK:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
A felvételi és jelentkezési eljárással kapcsolatosan 
részletesen tájékozódhat a Felvételi Bizottságnál.
Telefon: 2-43-43, e-mail: foiskola@kmf.uz.ua

A 2020. évi felvételi szabályzat a www.kmf.uz.ua honlapon tekinthető meg.

FELVÉTELI 2 0 2 0
Nappali és levelezo tagozat

ALAPKÉPZÉS (BA/BSc)
Nappali és levelezo tagozat

MESTERKÉPZÉS (MA/MSc)

INGYENES KÉPZÉSEK!
ÖSZTÖNDÍJAK!

ALAPKÉPZÉS (BA/BSc) 2. ÉVFOLYAMÁRA
felsőfokú oklevéllel már rendelkező személyek jelentkezhetnek, illetve azok, akik 
alapképzésben (BA/BSc) már legalább egy lezárt évvel rendelkeznek. Az alapképzés 2. 
évfolyamára komplex szaktárgyi vizsga teljesítésével lehet felvételt nyerni.

FIGYELEM! Azok számára, akik felsőfokú szakképzésben (molodsij specialist) szerzett ok-
levél alapján jelentkeznek az alapképzés (BA/BSc) 2. évfolyamára, a sikeres felvételihez 
kötelező az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát, illetve a szaktárgyi felvételi 
vizsga érdemjegye. Kivételt képeznek a számvitel és adóügy szakra felvételizők: a 2020-as 
felvételi szabályzat értelmében számukra a sikeres felvételihez kötelező az ukrán nyelv és 
irodalomból szerzett szertifikáton kívül egy második – matematikából vagy Ukrajna törté-
netéből szerzett – szertifikát is, illetve a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye. Ukrán 
nyelv és irodalomból, valamint matematikából elfogadják a 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben 
és 2020-ban szerzett szertifikátokat. 

Jelentkezési időszak az alapképzés (BA/BSc) 2. évfolyamára: 2020. JÚLIUS 13–22.
Felvételi vizsgák: 2020. JÚLIUS 23–30.
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KÉPZÉSI ÁG SZAK FELVÉTELI VIZSGA

*Azok, akik specialist vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, az egységes felvételi 
vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik.  


