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Azok a jelentkezők, akik a 9. osztály elvégzését követően általános iskolai végzettség alapján szeretnék
folytatni tanulmányaikat emelt szintű szakképesítésen (fachova peredvischa osvita), a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában tett felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt.
A felvételi vizsgakövetelmények szaktárgyanként megegyeznek a 2020/2021-es tanévben a
9. osztály végén tett kibocsátó vizsgák követelményeivel, melyek megtalálhatóak a főiskola
honlapján (www.kmf.uz.ua).
Minden szakra két tantárgyból kell felvételi vizsgát tenni. A vizsgák eredményén kívül a
felvételinél figyelembe veszik az általános iskolai bizonyítvány eredményeit is.
Az emelt szintű szakképesítés (fachova peredvischa osvita) elvégzése után a diákok
tanulmányaikat közvetlenül a főiskola alapképzésének (BA/BSc) 2. évfolyamán folytathatják a
felvételi követelményeknek megfelelően.
A jelentkezési időszak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumába:
2021. JÚNIUS 29–JÚLIUS 13.
A felvételi vizsgák időpontja: 2021. JÚLIUS 14–24.

A JELENTKEZÉSHEZ BENYÚJTANDÓ OKIRATOK:

ÖSZTÖNDÍJAK!

- a már megszerzett végzettséget igazoló okmányok (bizonyítvány, diploma) és azok mellékleteinek
eredeti példányai, illetve másolatai, melyek alapján a jelentkezés folyik;
- a személyi igazolvány (születési anyakönyvi kivonat abban az esetben, ha a jelentkező 2021.
április 1-je után töltötte be a 14. életévét) eredeti példánya és másolata;
- hat db 3x4 cm-es színes fénykép.

INGYENES
KÉPZÉSEK!

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.

