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J����������� ���������
A jelentkezési időszak szakaszai az alapképzés „BA/BSc” képzési szint 1. évfolyamára:
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete: 2021. július 1.
A
jelentkezési
eljárás
szakaszai
az
alapképzés
(BA/BSc)
1.
évfolyamára:
– Azok számára, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján jelentkeznek: 2021. július 14–16.
– Azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek: 2021.
Felvételi elbeszélgetés: 2021. július 17–19. Felvételi vizsgák: 2021. július 17–23.

július

14–23.

Figyelem! Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának határideje az alapképzés
(BA/BSc) 1. évfolyamára:
2021. szeptember 30.
Figyelem! A jelentkezés pótfelvételi keretében az alapképzés (BA/BSс) 1. évfolyamára csak
levelező tagozatra lehetséges.
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés (BA/BSс) 1. évfolyamára:
2021. július 1.
A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében az alapképzés (BA/BSс) 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.
A jelentkezési eljárás szakaszai az alapképzés (BA/BSс) 2. évfolyamára:
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete: 2021. július 1.
Jelentkezési időszak: 2021. július 14–23. Felvételi vizsga: 2021. július 26–30.
A jelentkezési időszak mesterképzésre (MA/MSc):
Elektronikus regisztráció az egységes felvételi vizsgára idegen nyelvből: 2021. május 11. – június 3.
A jelentkezési időszak mesterképzésre (MA/MSc) azok számára, akik felvételi vizsga alapján
jelentkeznek (kedvezményezett kategória): 2021. június 22–25.
Azok számára, akik szertifikát (egységes felvételi vizsga idegen nyelvből) és szaktárgyi felvételi vizsga
alapján jelentkeznek: 2021. július 15–23.
Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből: 2021. június 30.
Szaktárgyi felvételi vizsgák: 2021. július 19–30.
Szaktárgyi felvételi vizsgák, illetve idegen nyelv vizsga (azok számára, akik Msc- vagy Specialistoklevél alapján jelentkeznek): 2021. július 19–30.
A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében mesterképzésen (MA/MSc):
– Azok számára, akik felvételi vizsga alapján jelentkeznek (kedvezményezett kategória):
2021. szeptember 15–22.
– Azok számára, akik az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből (a fő vizsgaidőszakban szerzett
eredmény alapján) és szaktárgyi felvételi vizsga alapján jelentkeznek:
2021. szeptember 15–28.
Felvételi vizsgák: 2021. szeptember 29. – október 1.
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� ����������� ����������!
��� ���� ������ �����, ��� � �������-����������
�������� �����������?
1. Jelentkezz külső független tesztelésre (ZNO-ra)!

II. RÁKÓCZI FERENC
KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA

Idén a 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátokkal lehet felvételizni.
A szertifikátokat a tesztközpontokban csak azok számára állítják ki, akik elérik a tesztvizsgán
megállapított minimum pontszámot.
Ebben az évben a főiskola tanári szakjaira harmadik tárgyként magyar nyelvből is tehetnek
felvételi vizsgát a jelentkezők.
Mielőtt bejelentkezel tesztvizsgára, tájékozódj arról, hogy a főiskola milyen szertifikátok
benyújtását kéri a különböző szakokra!
2. Válaszd ki a felsőoktatási intézményt, amelyikbe jelentkezni szeretnél!
A korábbi évekhez képest változás tapasztalható a felvételi szabályokban, tájékozódj
körültekintően!
Ha már tudod, milyen szakra szeretnél jelentkezni, tájékozódj:
a) mely felsőoktatási intézmények hirdetnek képzést a szakon;
b) az egyes intézmények hány hallgatót vehetnek fel erre a szakra;
c) a kötelező ukrán nyelv és irodalom (vagy ukrán nyelv) szertifikát mellett milyen
szertifikátokat kell még benyújtani, és milyen minimális pontszámot kell elérni az adott
tesztvizsgákon;
d) milyen a költségtérítés összege.
3. Nyújtsd be idejében a jelentkezési kérelmedet!
Figyelem! 2021-ben az alapképzés (BA/BSc) és mesterképzés (MA/MSc) nappali és levelező
tagozatára a kérelmek csak elektronikus úton nyújthatók be a http://ez.osvitavsim.org.ua honlapon
azok számára, akik szertifikátok alapján felvételiznek.
A Rákóczi-főiskola Felvételi Irodája a jelentkezési időszakban segítséget nyújt a
jelentkezőknek az elektronikus kérelem benyújtásában.
4. Tájékozódj a felvételi kampány időpontjairól!

KEDVES FELVÉTELIZŐK!

Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete alapképzésre (BA/BSc):
2021. július 1.
Elektronikus kérelmek benyújtása:
azok számára, akik a főiskolán tesznek felvételi vizsgát –
2021. július 14. – 2021 július 16.
azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek –
2021. július 14. – 2021. július 23.

A II. RFKMF célja, hogy a munkaerőpiac követelményeinek megfelelő, minőségi
képzést biztosítson hallgatóinak a szakgimnáziumtól a mesterképzésig.
Intézményünkben – Ukrajnában egyedülálló módon – INGYENES
az oktatás. Nappali tagozatos hallgatóinkat ösztöndíjban részesítjük.

5. Tájékozódj körültekintően a főiskola felvételi szabályzatáról és szakkínálatáról!
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi szabályzatát
a www.kmf.uz.ua honlapon érheted el!
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A független vizsgaközpontban tanúsítványokat nem szerző érettségizőknek
Ukrajnában nem akkreditált képzési programokat kínálunk.
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A II. R������ F����� K���������� M����� F�������
S�������������
A 2021/2022-�� �������
��������� ������:
N������ ���������
E���� ������ ��������������� (������� ����������� ������)

ÉS FELVÉTELT HIRDET:
M������������ ������������� ��������������
�������������
UKRAJNÁBAN NEM AKKREDITÁLT
KÉPZÉSI PROGRAMOKRA
�� ������ ��������
E�� ����� ���,
UAH

F������������ ���������,
���������� ����������������
����� ������������� � ����

S���������
(��������� ������������� ����)

0

Kaposvári Egyetem

G���������� �� �����������

0

Nyíregyházi Egyetem

K������������

0

Szent István Egyetem

M������������ ������

0

Szent István Egyetem

É�������������� ������

0

Szent István Egyetem

Á����� �� ������������

0

Debreceni Egyetem

Azok a jelentkezők, akik a 9. osztály elvégzését követően általános iskolai végzettség alapján
szeretnék folytatni tanulmányaikat emelt szintű szakképesítésen (fachova peredvischa osvita), a
belső felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt. A felvételi vizsgakövetelmények
szaktárgyanként megegyeznek a 2020/2021-es tanévben a 9. osztály végén tett kibocsátó vizsgák
követelményeivel, melyek megtalálhatók a főiskola honlapján.

M�����������������

0

Debreceni Egyetem

G�������������������

0

Debreceni Egyetem

S���������������

0

Debreceni Egyetem

Minden szakra két tantárgyból kell felvételi vizsgát tenni. A vizsgák eredményén kívül a
felvételinél figyelembe veszik az általános iskolai bizonyítvány eredményeit is.

K�������-�������������
���������

0

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.

K�������

0

M����� ���� ������ ����� ������
���������
( ������������� (BA/BS�)
�������� ������� ������� )

0

S���

A �������������

M�������� ��������

1. Ukrán nyelv

120

2. Irodalom (magyar
és világirodalom)

120

1. Ukrán nyelv

120

2. Irodalom (magyar
és világirodalom)

120

S�������� ��
������

1. Ukrán nyelv

120

2. Matematika

120

A����������
����������
(������������
���������)

1. Ukrán nyelv

120

2. Matematika

120

1. Ukrán nyelv

120

2. Földrajz

120

Ó�������������

S�������� �����

K������������������
������� ���
�������, UAH

S���

0

0

0

0

T�������

0

A jelentkezési időszak az emelt szintű szakképesítésre (fachova peredvischa osvita)
2021. június 29-től 2021. július 13-ig tart.

Sárospataki Református
Teológiai Akadémia
Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola
Károli Gáspár Református
Egyetem

FIGYELEM!
A felvételi vizsgák időpontja: 2021. július 14-24.
A jelentkezési határidőkről a főiskola honlapján tájékozódhatsz!
-4-
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A��������� (BA/BS� �����)
S���
S���

M������
��������

V�������������
�����

100

20 %

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

100

20 %

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Matematika

100

20 %

3. Ukrajna története, vagy idegen nyelv, vagy
biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia,
vagy magyar nyelv*

100

50 %

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Ukrajna története

100

50 %

A ����������� ������������� �� ���� �������
1. Ukrán nyelv és irodalom

Ó�������������

T������

K�����������
�������
(T���������)

K�����������
�������
(U���� ����� ��
��������)

K�����������
�������
(M����� ����� ��
��������)

K�����������
�������
(A���� ����� ��
��������)

K�����������
�������
(B������� �� ��
����� ���������)

100

100

20 %

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

50 %

2. Ukrajna története

100

20 %

3. Matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia,
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy
magyar nyelv*

100

20 %

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Idegen nyelv

100

20 %

3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy
biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia,
vagy magyar nyelv*

100

50 %

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Idegen nyelv

100

50 %

3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy
biológia, vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia,
vagy magyar nyelv*

100

20%

1. Ukrán nyelv vagy Ukrán nyelv és irodalom**

100

20 %

2. Biológia

100

50 %

3. Ukrajna története, vagy matematika, vagy
idegen nyelv, vagy földrajz, vagy fizika, vagy
kémia, vagy magyar nyelv*

100

20%
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V�������������
�����

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Földrajz

100

50 %

3. Ukrajna története, vagy
matematika, vagy idegen nyelv,
vagy biológia, vagy fizika, vagy
kémia, vagy magyar nyelv*

100

20 %

1. Ukrán nyelv vagy Ukrán nyelv
és irodalom**

100

20 %

2. Matematika

100

50 %

3. Ukrajna története, vagy idegen
nyelv, vagy biológia, vagy
földrajz, vagy fizika, vagy kémia,
vagy magyar nyelv*

100

20 %

1. Ukrán nyelv vagy Ukrán nyelv
és irodalom**

100

20 %

2. Kémia

100

50 %

3. Ukrajna története, vagy idegen
nyelv, vagy biológia, vagy
földrajz, vagy fizika, vagy
matematika, vagy magyar nyelv*

100

20%

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Idegen nyelv

100

40 %

3. Ukrajna története, vagy
matematika, vagy biológia, vagy
földrajz, vagy fizika, vagy kémia

100

30 %

1. Ukrán nyelv és irodalom

100

20 %

2. Matematika

100

50 %

É��������
����� �����

10%

K�����������
�������
(F�������)

50 %

3. Matematika, vagy idegen nyelv, vagy biológia,
vagy földrajz, vagy fizika, vagy kémia, vagy
magyar nyelv*

M������
��������

A ����������� ������������� ��
���� �������

10%

K�����������
�������
(M���������)

10%

K�����������
�������
(K����***)
10%

10%

10%

T�������

S�������� ��
������

3. Ukrajna története, vagy idegen
nyelv, vagy biológia, vagy
100
földrajz, vagy fizika, vagy kémia.
FIGYELEM!
10%

É��������
����� �����

10%

10%

10%

10%

10%

20 %

*Magyar nyelvből a jelentkezők a főiskolán tehetnek felvételi vizsgát a jelentkezési időszakot követően!
**Az Ukrán nyelv külső független értékelésen szerzett eredmény helyett be lehet számítani az Ukrán
nyelv és irodalom külső független értékelésen szerezett eredményeket.
***Figyelem! A kémia szakon nincs levelező tagozatos képzés, csak nappali tagozatra lehetséges a
jelentkezés!
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A II. R������ F����� K���������� M����� F�������
� 2021/2022-�� �������
F�������� H�����:
������� �� �������� ��������� �������������� (MA/MS�)
K������ ��
O������

S���
Középiskolai oktatás
(Matematika)

H���� ���������� Történelem és régészet

F�������� ������
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*
2. Szaktárgyi vizsga
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*
2. Szaktárgyi vizsga
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*

H���� ����������

Filológia
(Ukrán nyelv és irodalom)

Filológia
H���� ���������� (Magyar nyelv és
irodalom)

2. Szaktárgyi vizsga
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*
2. Szaktárgyi vizsga
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*

Filológia
H���� ����������
(Angol nyelv és irodalom)

B�������

Biológia

O������

Tanítói

2. Szaktárgyi vizsga
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*
2. Szaktárgyi vizsga
1. Egységes felvételi vizsga Idegen nyelvből*
2. Szaktárgyi vizsga

*Azok, akik Specialist- vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel jelentkeznek, az egységes felvételi vizsgát
idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik.
Mesterképzésre (MA/MSc) alapképzéssel (BA/BSc-oklevéllel), Specialist-oklevéllel vagy már
mesterképzéssel (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 megfelelő vizsga) alapján nyerhetnek felvételt.

A jelentkezési eljárás szakaszai mesterképzésre (MA/MSc):
Elektronikus regisztráció az egységes felvételi vizsgára idegen nyelvből:
2021. május 11. – június 3.
(Figyelem! Az elektronikus regisztráció folyamatát Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának
külön rendelete szabályozza. Figyeld a főiskola honlapját!)

J����������� �������:
Azok számára, akik felvételi vizsga alapján jelentkeznek (kedvezményezett kategória): 2021.
június 22–25.

A II. R������ F����� K���������� M����� F�������
� 2021/2022-�� ������� ��������� ������:
������� �� �������� ���������
A��������� (BA/BS�) 1. �����������
érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek, független tesztközpontban (ZNO-n) 2018-ban, 2019-ben,
2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátok benyújtásával.
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés (BA/BSc) 1.
évfolyamára nappali és levelező tagozatra: 2021. július 1.
A jelentkezési időszak azok számára, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján jelentkeznek:
2021. július 14–16.
A jelentkezési időszak azok számára, akik szertifikátok alapján jelentkeznek:
2021. július 14–23.
Figyelem! Jelentkezés pótfelvételi keretében az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára csak levelező
tagozatra lehetséges.
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete az alapképzés (BA/BSc) 1. évfolyamára:
2021. július 1.
A jelentkezési időszak pótfelvételi keretében azok számára, akik felvételi vizsga (elbeszélgetés) alapján
jelentkeznek: 2021. augusztus 12–17.
A jelentkezési időszak pótfelvételi
jelentkeznek: 2021. augusztus 12–27.

keretében

azok

számára,

akik

szertifikátok

alapján

Figyelem! Az elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának határideje az alapképzés (BA/
BSc) 1. évfolyamára 2021. szeptember 30.

A��������� (BA/BS�) 2. �����������
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 (BA/BSc) 2. évfolyamára szaktárgyi felvételi vizsga teljesítésével lehet felvételt nyerni.
Figyelem! Azok számára, akik felsőfokú szakképzésben (molodsĳ specialist) szerzett oklevél alapján
jelentkeznek az alapképzés (BA/BSc) 2. évfolyamára, a sikeres felvételihez a szaktárgyi felvételi vizsga
teljesítésén 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 kémiából szerzett szertifikátok egyike. 2021-ben egyaránt elfogadják a 2018ban, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben szerzett szertifikátokat.
Elektronikus felhasználói fiókok regisztrációjának kezdete: 2021. július 1.
A jelentkezési időszak az alapképzés (BA/BSc) 2. évfolyamára: 2021. július 14–23.
Szaktárgyi felvételi vizsgák: 2021. július 26–30.

Azok számára, akik szertifikát (egységes felvételi vizsga idegen nyelvből) és szaktárgyi
felvételi vizsga alapján jelentkeznek: 2021. július 15–23.
Egységes felvételi vizsga idegen nyelvből: 2021. június 30.

F�������!
Az alapképzés (BA/BSc) Biológia és az ember egészsége, Matematika és Kémia szakjainál a külső
független értékelésen ukrán nyelvből szerzett tanúsítvány helyett a felsőoktatási intézmények
beszámíthatják az ukrán nyelv és irodalomból kapott szertifikátokat is.
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