
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Foiskola

*Magyar nyelvből a jelentkezők a főiskolán tehetnek vizsgát a jelentkezési időszakot követően!
**FIGYELEM! A külső független értékelésen ukrán nyelvből szerzett tanúsítvány helyett a felsőoktatási intézmények beszámíthatják az 
ukrán nyelv és irodalomból kapott szertifikátokat is.
***FIGYELEM! A kémia szakon nincs levelező tagozatos képzés, csak nappali tagozatra lehetséges a jelentkezés!

A JELENTKEZÉSHEZ BENYÚJTANDÓ OKIRATOK:
- a már megszerzett végzettséget igazoló okmányok (bizonyítvány, diploma) és azok mellékleteinek 
eredeti példányai, illetve másolatai, melyek alapján a jelentkezés folyik;
- a választott szak(ok)ra előírt szertifikátok;
- a személyi igazolvány eredeti példánya és másolata;
- hat db 3x4 cm-es színes fénykép.

FELVÉTELI
2 0 2 1INGYENES KÉPZÉSEK!

ÖSZTÖNDÍJAK!
ALAPKÉPZÉS (BA/BSc) 1. ÉVFOLYAMÁRA

érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek független vizsgaközpontban 2018-ban, 2019-ben,  2020-ban és 
2021-ben szerzett szertifikátok benyújtásával. 
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete nappali és levelező tagozatra: 2021. JÚLIUS 1.
Jelentkezési időszak azok számára, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján jelentkeznek: 
2021. JÚLIUS 14–16.
Jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek: 2021. JÚLIUS 14–23.

Felvételi elbeszélgetés: 2021. JÚLIUS 17–19.       Felvételi vizsgák: 2021. JÚLIUS 17–23.
FIGYELEM! Jelentkezés pótfelvételi keretében az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára csak levelező tagozatra lehetséges:
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés 1. évfolyamára: 2021. JÚLIUS 1.

A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára levelező tagozatra:
Azok számára, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján jelentkeznek: 2021. AUGUSZTUS 12–17.
Azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek: 2021. AUGUSZTUS 12–27.

Felvételi elbeszélgetés: 2021. AUGUSZTUS 18–19.   Felvételi vizsgák: 2021. AUGUSZTUS 18–20.
FIGYELEM! Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának határideje az alapképzés (BA/BSc) 
1. évfolyamára: 2021. SZEPTEMBER 30.

ALAPKÉPZÉS (BA/BSc) 2. ÉVFOLYAMÁRA
felsőfokú szakképzéssel (molodsij specialist oklevéllel), alapképzéssel (BA-/BSc-oklevéllel), Specialist 
oklevéllel vagy már mesterképzéssel (MA-/MSc-oklevéllel) rendelkező személyek jelentkezhetnek, illetve 
azok, akik alapképzésben (BA/BSc) már legalább egy lezárt tanévet teljesítettek. Az alapképzés 
2. évfolyamára szaktárgyi felvételi vizsga teljesítésével lehet felvételt nyerni.
FIGYELEM! Azok számára, akik felsőfokú szakképzésben (molodsij specialist) szerzett oklevél alapján je-
lentkeznek az alapképzés (BA/BSc) 2. évfolyamára, a sikeres felvételihez a szaktárgyi felvételi vizsga telje-
sítésén kívül kötelező külső független értékelésen szerzett két tanúsítvány megléte: az első az ukrán nyelv 
és irodalomból szerzett szertifikát (kivételt képeznek a matematika, biológia és az ember egészsége, kémia 
szakok, melyek esetében elegendő az ukrán nyelv szertifikát megléte is), a második a matematikából, vagy 
Ukrajna történetéből, vagy idegen nyelvből, vagy biológiából, vagy földrajzból, vagy fizikából, vagy ké-
miából szerzett szertifikátok egyike. 2021-ben egyaránt elfogadják a 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban és 
2021-ben szerzett szertifikátokat.
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete: 2021. JÚLIUS 1.
Jelentkezési időszak az alapképzés (BA/BSc) 2. évfolyamára: 2021. JÚLIUS 14–23.
Szaktárgyi felvételi vizsgák: 2021. JÚLIUS 26–30.

Alapképzés (BA/BSc) nappali és levelezo tagozaton

ELÉRHETOSÉGEINK:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

90 202 Beregszász, Kossuth tér 6.
A felvételi és jelentkezési eljárással kapcsolatosan részletesen tájékozódhat a Felvételi Bizottságnál

munkanapokon 8.00 és 17.00, szombaton 8.00 és 12.00 óra (közép-európai idő szerint) között.
Vezetékes telefonszám: 2-43-43 (mobilról indított hívás esetén: 00-380-31-41-2-43-43)

Mobilszám: +38-098-468-1266, E-mail: foiskola@kmf.uz.ua
A 2021. évi felvételi szabályzat a www.kmf.uz.ua honlapon tekinthető meg.

SZAK MINIMÁLIS 
PONTSZÁM

VIZSGA-
EREDMÉNY SÚLYA

ÉRETTSÉGI 
ÁTLAG SÚLYA

A BENYÚJTANDÓ SZERTIFIKÁTOK 
ÉS AZOK SZINTJE

Számvitel és adóügy

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Matematika
3. Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia

Turizmus

100
100
100

20%
40%
30%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Idegen nyelv
3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia

Középiskolai oktatás 
(Kémia)***

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv vagy ukrán nyelv és irodalom**
2. Kémia
3. Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy 
földrajz, vagy fizika, vagy matematika vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Matematika)

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv vagy ukrán nyelv és irodalom**
2. Matematika
3. Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Földrajz)

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Földrajz
3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, 
vagy biológia, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Biológia és 

az ember egészsége)

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv vagy Ukrán nyelv és irodalom**
2. Biológia
3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy idegen nyelv, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Angol nyelv és irodalom)

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Idegen nyelv
3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Magyar nyelv és irodalom)

100
100
100

20%
20%
50%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Idegen nyelv
3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy biológia, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Ukrán nyelv és irodalom)

100
100
100

50%
20%
20%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Ukrajna története
3. Matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy
földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Középiskolai oktatás 
(Történelem)

100
100
100

20%
50%
20%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Ukrajna története
3. Matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy 
földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Tanítói

100
100
100

20%
20%
50%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Matematika
3. Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy biológia, 
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*

Óvodapedagógia

100
100
100

20%
20%
50%

10%

1. Ukrán nyelv és irodalom
2. Ukrajna története
3. Matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia, vagy 
földrajz, vagy fizika, vagy kémia vagy magyar nyelv*


