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Po:rc,raA BcrynHl4x Bilnp
b Felvételi Bizottság elnöke

Anr BcTyilHr{KlB Ha HaBqaHHr 3a OCBTTHIM CTyrreHeM

EAKAJIABP
Ha I.fi Kypc HaBIIaHHÍ

A felvételi vizsgák rendje
az ALAPI(EPZÉSRE (BA/BSc szintre) jelentkezők számára

I. évfolvamra

Bcrynui lunpo6yeaHHÍ npoBoAÍTbcÍ B |onoBHoMy xopnyci 3arcapnarcrxo|o yfopcsxoro iHcrnryry
iueHi @epeuqa Parcoqi II :a a4pecoro: lricro Eeperono, ilnoilla Konyna, 6.
AyAraropHr,rü posxlag BoTyIIHHX nIznpo6ynaHb onpunrcAHroeTbc,Í Ha cTeHAaX npaüruallHoT xoiuicii
ralna cafiri 3aKJraAy (wlv_w.kmt.uz.ua) lo noqarKy rrpoBeAeuu.a nunpo6yBaHb.
A felvételi vizsgétkra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főépületében, Beregszász,
Kossuth tér 6, szám alatt kerül sor.
A terembeosztást a felvételi bizottság hirdetőtábláin és a foiskola honlapján (3,-y-w-r,v.fu1n|uz''t}&) teszik
kozzé a felvételi vizsgákat megelőzően.

B i4nosiAallHnü cexperap |Ip nü rrl allH oT rcorr,t i cií

A Felvételi Bizottság felelős titkára

Croürca M.B.

Sztojka Miroszláv

am

J\b BcrynHe nrznpo6ysaHHr
Felvételi vizsga

lara npoaeÁeHH'
Dátum

lloqarox
icepe.4Hsoenponeücrxnü uac

Kezdési időoont

I
Icnur s yxpaiucrnoi N,rosu ra nireparyprz
Ukrán nyelv és irodalom vizsga

17 cepnun2020p.
2020. aususztts 17.

9.00

2 .
Icnur: yropcrxoi lroeu
Magyar nyelv vizsga

17  cepnux2020p .
2020. aueusztus 17.

9.00

J .

Icnnr s yropcsttoT Mogü salaicTb TpeTbofo
KoHKypcuoro fipeAMery (ceprrESixary 3HO)
AnlI BcTyIIy ua creqialsHocri raly:i sHaHr
0 1 <Ocsira/TleAarorix a>> lMagy ar nyelv
vizsga a harmadik felvételi vizsgatárgy
(ZNo szertifikát) helyett az oktatás és
Pedagó gia képzési ághoz tartoző szakok
esetében

17 cepnHr 2020 p.
2020. augusztus I7. 9.00

+ .
Icnur s icropii Yr<paiura
Ukrajna története vizsga

18 cepnur 2020 p.
2020. aususztus 18.

9.00

5 .
Icnfir s 6io:rorii
Biológia vizsga

l8 cepnH.r 2020 p.
2020. aususztus 18.

9.00

6 .
Icnur s xiN{iT
Kémia vizsga

19 cepnnr 2020 p.
2020. aususztus 19.

9.00

7 .
Icnnr 3 MareMarr4Kr{
Matematika vizssa

1 9 cepnHx 2020 p.
2020. aususztus 19.

9.00

8 .
Icnur : anrliücsxoT tr,tosu
Angol nyelv vizsga

21 ceprutn 2020 p.
2020. auguszbts2l.

9.00

9 .
Icnur s reorpaSii
Földraiz vizsga

2l cepnur2020 p.
2020. aususztus 21.

9.00

10 .
lcnnr s iHosenlHoT N,rospí
Idegen nyelv vizsga

2I cepnrut2020 p.
2020. aususzttts 2L

9.00





EAKAJIABP
Ha II-ü Kypc HaBqaHHfl

A szaktárgyi felvételi vizsgák tendje
iyzÉaz ALAPKLPZESRE (ts4/tsSc szintre entkezÓk szamara ll. évlb|vamra

Jvq @axose BcryilHe nunpo6ynaHur
Szaktárgyi felvételi vizsga

[ara npoaeAeHHt
Dátum

floqaron
(cepe4usoenponeüclxltil vac

Kezdési időpont
laxose n nnpoőynaHH,Í{ 3 AolIIKitl sHoT ocB lTI4
ovodapedagó gi a szakt ár gy i v lzsga

26 cepnan2020 p.
2020. aususzÍll's 26. 9.00

2 . @axose nnnpo6yrarrH,Í s 6ioloriT
Biolóeia szaktárgyi v izsqa

26 cepnux 2020 p.
2020. aususztls26. 9.00

a

@axose nr,rnpo6ysaHH,fl : aHrrtiücsxoí MoBI4 Ta
,rireparypra
Ansol nvelv és irodalom szaktétrpvi vizssa

27  cepnnx2020p .
2020. auglsztus 27 . 9.00

A
T .

@axose aranpo6ynaHHÍ 3 MaTeMaTuKIl
Matem atika szaktár sv i v iz s sa

27 cepnut2020p.
2020. aususztus 2'7 .

9.00

5 .
@axose runpoőynaHHs 3 TypI,Í3My
Turizmus szaktár sy i vizs ga

27 cepnux2020 p.
2020. auzusztus 2'7 . 9.00

6 .
@axose nuupoőyaaHH' 3 y|opclKoi Mosl,l
ra:rireparypu
Magvar nvelv és irodalom szaktársvi vizssa

28 cepnHr 2020 p.
2020. auzusztus 28. 9.00

7 .
@axoge nnnpo6yoaHHÍ 3 iloqaTKosoí ocsirn
Tanítói szaktárgyi vizsga

28 cepnHr 2020 p.
2020. auzusztus28. 9.00

8 .
Oaxose uunpo6yeaHHx s icropiT
Történelem szaktárgyi v izsga

28 cepnHx 2020 p.
2020. auzusztus 28. 9.00

9 .
laxose aunpo6ynaHH.rr 3 exoHouiquux
.{r,rcunnrtiH
G azdasástan szaktárgyi v iz s ga

31 cepnHr 2020p.
2020. augusztus 31. 9.00

t0 .
@axose aunpo6ysaHH,lr : yrcpaiHcrr<oi
MoBlr ra nireparypu
Ukrán nyelv és irodalom szaktárgyi vizsga

3l cepnHx 2020 p.
2020. augttsztus 31.

9.00

11
Oaxose nunpo6yuaHHr s reorpa$il
Fö l drai z szaktár sy i v izs sa

31 cepnnx 2020p.
2020. aususztus 31. 9.00

12.
@axose nr,rnpo6yaaHn.fl : xiNaii
Kém ia szaktár gyi v izs ga

31 cepnHr 2020p.
2020. augusztus 31.

9.00

BcrynHi nranpo6yaaHH' npoBoAqTboÍ B foJ]oBHoMy xopnyci 3anapnarcsKo|o yfopcbKo|o iHcruryry

Croüxa M.B.

Sztojka Miroszláv

irr,reHi ÓepeHqa Paxor-Ii II sa a4pecoro: n,ricro Beperoao, nnoil]a Kouryra, 6.
AyluropHIaü po:x,ra4 BoTyIIHl4X rnnpo6ysaHb otrpl4nloAHloeTbc,fl Ha cTeHAaX npuünaa:rluoT rcoviciT
ra ga caüri3arutaAy (my'y'k-$Í.'Lz*g4) Ao noI{aTKy npoBeAeHHÍ nunpo6ynaHr.
A felvételi vizsgákra a II. Rákóczi Ferenc Kárpáta|jai Magyar Főisko|a fóépületében, Beregszitsz,
Kossuth tér 6. szám alatt kerül sor.
A terembeoszÍ'ást a fe|vételi bizottság hirdetőtábláin és a
közzé a felvételi vizsgákat megelőzoen.
B ilnosilarr sHu ü cerperap |IpuürraalsHoT xo n,l iciT

A Felvételi Bizottsáe fele|ős titkára

fo i sko l a h on l apj án (p.:vx&*:Í. ilZ.1}3) tes zik



3axapnarcrrcuü yropcsxnü iucruryr inaeHi (Depenua Paroui II
II. Rákóczi Ferenc Kárpáta|j őiskola

4fuű/
3aroep4Ne H o l J őv áhagyta:

oa llpraün,ralrrroT xo naicií
a Felvételi Bizottsás elnöke

PosrraA Qaxonux BcryrrHrrx aunpo6ynaur
AnÍ BcTy[Hnxis Ha HaBIIaHHÍ sa ocnirgin,t cTyIIeHeM

MAIICTP
3a cneuiarrHocrqMil

<<Iloqarnona ocnira>, <<Cepe4Hn ocsira (Mareuaruna)>>
A szaktárgyi felvételi vizsgák rendje

MAGISZTERI
szintre j elentkezők számár a

<Tanítói> és <Középiskolai oktatás (Matematika)>> szakokra

BcrynHi nunpoőynaHH,'I npoBoA,ÍITbc,ÍI B rcnoBHoMy xopnyci 3arcapnarcsrcoro
irueHi @epeHrla Paxoqi II sa agpecoro: nriero Beperooo, nnolua Kouryra, 6.
AyAraropHraü poarc,ra4 BcTynHuX nunpo6ynaHb oIIpI4J'I}oAHroeTbcfl Ha cTeHÁaX
ra Ha caüri 3aKJIaAy (www'kmj'.uz'ua) 4o nouarxy ilpoBeAeHHr runpo6yraHs'
A felvételi vizsgáY'ra a II. Rákóczi Ferenc Kátpátaljai Magyar Főiskola főépületében, Beregszász,
Kossuth tér 6. szám alatt kerül sor.
A terembeosztást a felvételi bizottság hirdetőtábláin és a főiskola honlapján (wr,vrv"kn1J."uz.]'ra) teszik
közzé a felvételi vizssákat megelőzően.

Bilnosilarlluuü cexperap IIpraün,ra;llrroi xorraicií

A Felvételi Bizottság felelős titkára

yropcbKofo lHcrr4ryry

rIpHI4MaJIbHOl KOMICI I

Croür<a M'B.

Sztojka Miroszláv

.r#

l\b
BcrynHe nunpo6yoaHHx

Felvételi vtzsga

Áara
IlpoBeAeHHt

Dátum

floqarox
(cepe4Hroenpo-
neücrxuü uac)

Kezdési időoont

1
Icnur s iHo:eusoi Mosra
Idesen nvelv vizssa

26 ceprmt2020 p.
2020' auzuszÍus 26. 9.00

2. @axose nnnpo6ynaHHr 3 MareM arvrKpl
M atem atika szaktár gy i v izs ga

27 ceprwn2020 p.
2020. aususztus 27.

9.00

3 .
@axose runpo6ynaHHr s neAarorixu ra ncuxoloriT
Pedagógia és pszicholigia szal<tárgyi vizsga

28 cepnHr 2020 p.
2020. aususztu,s 28.

9.00



3axapnarcsxuü yropclxuü iHcruryr HuaPaxoui II
laII. Rákóczi Ferenc Kárpáta!

Po:xlag $axosux BcryrrHr{x snnpo6ynaHs
An,ÍI BcTynHuxie Ha HaBLIaHHÍ A.:rÍ glo6},'rTq ocsirHroro cTyIIeH'

MAIICTP
sa cneuiailbHocrflMrl

<<Icropin ra apxeororiR>>,
<<@i,ro'rorin (Arrr.riücÍ'Ka MoBa ra l ireparYPa)>,
<<Qino"rorix (Yropcsxa MoBa ra "rireparypa)>>,

<<@i"rororin (YnpaTucbKa MoBa ra "rireparypa))>o <<Bionoriq)

A szaktárgyi felvételi vizsgák rendje a
MAGISZTERI

szintre j elentkezők számár a

,oTörténelem és régészet''o
''Filológia (Angol nye|v és irodalom)'o,

''Filológia (Magyar nye|v és iroda|om)'',

' 'Filológia (Ukrán nyelv és irodalom)oo, ooBiológia'' szakokra

lara nponeAenHq ocnonHoT cecii e4uuoro BcryrrHoro icnury: iHo:euHoT uonu (y Qopnni 3HO)
01 "rnnHq 2020 p,

Az egységes felvételi vizsga időpontja Idegen nyelvbő| (ZNo rendszerben)
2020. jú|ius 1.

Ns Bcrynue nunpo6yoaHHx
Felvételi vizssa

lara
ilpoBeAeHHt

Dátum

lloqarox
(cepe4uloenpo-
neficrrnü uac)
Kezdési időoont

@axose nunpoőyraHHg s 6iolorii
B io ló gia szaktár gyi vizs ga

25 cepnHx 2020 p.
2020. aususztus25.

9.00

2.
@axose nunpo6ynaHHx s yxpaTnctxol MoBH ra
:rireparypra
Ukrán nyelv és irodalom szaktárgyi vizsga

25 cepnHn 2020 p.
2020. augusztus25,

9.00

3.
@axose nvnpo6ynaHHx : yropcmoi
MoBr4 Ta rireparypu
Magyar nyelv és irodalom szaktárgyi vízsga

25 cepnnn 2020 p.
2020. augusztus25.

9.00

4 .
@axose nunpo6ynaHHq g aHrliüclxoí MoB]4 Ta
lireparypra
Aneol nyelv és irodalom szaktársvi vizsga

25 cepnun 2020 p.
2020. augusztus25.

9.00

5 . @axone nranpo6ynaHHx s Icropii ra apxeo:rorii
Torténelem és résészet szaktársyi vizssa

25 ceptux2020 p.
2020. auzusztls 25.

9.00



6.

Icnnr g iHogeN'rHoT uonu (Arn ncrynHuKis Ha ocHoni
cTyI]eHÍ uaricrpa (ocnirrrlo.xnaliQircauiüuoro p iaHx
cneqia,ricra))
Idegen nyelv vizsga (spEcialíst vagy mesterképzésben
szerzett oklevél alap i án)

26 cepnan2020 p.
?020. auguszhts26.

9.00

BcrynHi nunpo6ynaHHt rrpoBoAa'rbcs. B roJroBHoMy nopnyci 3arapnarclKoro yropcbKoro iHcrr.rryry
irueni @epeHqa Paxoui II sa a4pecorc: uicre Eeperoeo, nnoula Kouyra, 6.
Ay4Iaroprraü po3Kla.q BcTyIIHI4x nIanpo6ynaHb onpnnloAHloeTbcl{ Ha "cTeHAaX npufitr,talsHoT rouicii
ra ga caü.ri 3axnaAy (wYw.kmf.uz'ua) Ao nouarxy trpoBeAeHH' oIzupo6ynarrs.
A felvételi vizsgákra a II. Rákóozi Ferenc {árpáta|1ai Magyar Főiskola foépületében, Beregszátsz,
Kossuth tér 6. szám alatt kerül sor.
A terembeosztást a felvételi bizottság hirdetőtábláin és a főiskola honlapján (wrvw.kmf.uz'ua) teszik,
kőzzé a felvételi vizsgákat megelőzően.

Bilnosilanluuü cerporap flpuün,ra"rrrIoi rovrictí

A Felvételi Bizottsás felelős titkára

Croüxa M.B.

Sztojka Miroszláv






