
 

 

 

Ady Endre u.  20. sz. 

   Kézdivásárhely, 525400 

 
Tel.: 0267-361.958 

Fax: 0267-361.958 

 
 

Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

   Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

Kézdivásárhelyi Tagozat 

 

Felvételi 2017 nyár 

ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAK  

(BA, 3 éves alapképzés) 

 

Helyek száma: 

 10 - nappali - államilag támogatott, tandíjmentes 

 15 - nappali - önköltséges (Tandíj: 2500 RON) 

Felvételi kritériumok: 

 50% - az érettségi átlag 

 50% - nyelvi- és alapvető matematikai kompetenciákat mérő teszt eredménye 

Egyező átlag esetén: Ha a jelöltek pontszáma azonos, a rangsorolás a következő szempontok alapján 

történik: 

1. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga jegye, vagy a román nyelv és irodalom érettségi 

vizsga jegye azon felvételizők esetén, akik román tannyelvű középiskolában érettségiztek. 

2. Abban az esetben, ha az 1-es pontban jelzett rangsorolási eredményeként is azonosak az 

átlagok, az érettségi második tantárgyának írásbeli vizsgaeredménye a meghatározó. 

Felvételi naptár 

Beiratkozás: 2017. július 12-15. (9.00-13.00), Ady Endre, 20 szám 

Felvételi vizsga:  2017. július 18., (Ady Endre, 20 szám). A vizsgára hozzák magukkal 

személyazonossági igazolványukat. 

Eredményhirdetés: 2017. július 19. 

Fellebbezések iktatása: 2017. július 19-20., (9.00-12.00),  

A fellebbezések megoldása: 2017. július 21. 

Eredményhirdetés a fellebbezések után: 2017. július 21. 

A helyek elfoglalása a felvételi okiratok leadásával és a tandíj első részletének kifizetésével; az 

újraelosztási kérelmek leadása: 2017. július 24, 25, 26. (9.00-13.00),  

Az újraelosztást követő eredmények kifüggesztése és az új rangsorolás utáni helyek 

elfoglalása: 2017. július 27, 28. (9.00-13.00),  

A végső eredmények kifüggesztése: 2017. július 31. 
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A beiratkozáshoz szükséges iratok: �  

 beiratkozási formanyomtatvány �  

 érettségi oklevél vagy igazolás és a törzskönyvi kivonat egyszerű másolata �  

 a személyi igazolvány (és a lakcímkártya) egyszerű másolata �  

 második szakra történő iratkozás esetén a licensz diploma vagy az azt helyettesítő oklevél 

egyszerű másolata, vagy igazolás egyszerű másolata,  amely az adott egyetemi kar által 

kibocsátott,  jelenlegi hallgatói státuszt igazolja (amennyiben a jelentkező még nem fejezte be 

előző egyetemi tanulmányait) � 

  az iratkezelési‐ és felvételi díj kifizetési bizonylata (adott esetben a díjmentességet igazoló irat) 

 

A nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő teszt felépítése:   

 1. Helyesírási gyakorlat( nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási és központozási hibák javítása adott 

szövegben)    

2. Szövegértési gyakorlat ( nem irodalmi szövegrész tartalmának rögzítése, a tartalomhoz kapcsolódó 

kérdésekre adott válaszok megfogalmazása)     

3. Szövegalkotási gyakorlat (max. 30 soros szöveg alkotása adott témáról – pl. Saját iskolai élmények, 

pályaválasztás indoklása, érdekes élettörténet stb)   

  4. Matematikai kompetenciákat mérő feladat ( Feladatok alapvető matematikai műveletek 

elvégzésével)   

 

  Ajánlott szakirodalom:    

A magyar helyesírás szabályai, 2000, Budapest, Akadémiai Kiadó (az 1984‐es tizenegyedik kiadás 

tizenkettedik lenyomata).    

Deme László–Fábián Pál–Tóth Etelka szerk. 1999: Magyar helyesírási szótár, Budapest, Akadémiai. (és 

újabb kiadások)    

Fercsik Erzsébet 1995: Helyesírási kalauz, Budapest, Korona.    

Hernádi Sándor 1993: Észtekergető helyesírási játékok, Budapest, Tankönyvkiadó.    

Hernádi Sándor 1994: A helyesírási készség fejlesztése, Szeged, Mozaik.    

Laczkó Krisztina−Mártonfi Attila 2006: Helyesírás, Budapest, Osiris.    

Nádasdy Ádám 2003: Ízlések és szabályok, Budapest, Magvető (95–112.)    

Noll Katalin 2006: Helyesírás mindenkinek, Budapest, Mozaik.    

Vass Antal 2003: Nem is nehéz a helyesírás. Szabályok, feladatok, megoldások, Budapest, Athenaeum 

2000.   
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A felvételt nyert jelölt a következő okiratokat köteles benyújtani, illetve eleget kell tennie az alább 

feltüntetett követelményeknek: �  

 érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű  bizonyítvány és törzskönyvi kivonat (eredeti példány 

az államilag támogatott helyekre bejutott jelöltektől, vagy ennek hitelesített másolata a tandíjas 

helyekre bejutottaktól) �  

 eredeti születési bizonyítvány és másolat (román állampolgárok esetében). A hitelesítés helyben 

történik; � 

 a családorvos által kiállított eredeti orvosi igazolás, amiből kiderül, hogy az illető  nem szenved 

olyan krónikus betegségben, amely hátrányos lehet a közösségre;� 

  két darab személyi igazolvány típusú fénykép (¾‐es); � 

  igazolvány (eredetiben), ami a jelölt hallgatói minőségét bizonyítja (mindazok számára,  akik 

második, párhuzamos szakosodásra készülnek); � 

  licensz oklevél / egyetemi oklevél vagy ezzel egyenértékű  bizonyítvány hitelesített másolata, 

olyan szakvizsgázott / főiskolát végzettek számára, akik második szakosodást szeretnének 

elkezdeni;  

 iskolai tantárgyversenyeken vagy nemzetközi tantárgyversenyeken szerzett oklevél az azonos 

felvételi átlaggal rendelkező jelöltek differenciálására � 

  a tandíj első  részletének a kifizetése, amennyiben költségtérítéses helyet foglal el. 

 

Abban az esetben, ha a jelentkező több szakon nyert felvételt, igényelheti ezeken a szakokon 

egyetemista státusának megőrzését (megszerzését). Amennyiben a fentebb jelzett periódusban a felvételin 

elnyert hely elfoglalásának megerősítése elmarad, a jelentkező minden előzetes értesítés nélkül elveszíti a 

felvételi vizsgán elnyert helyét.  

A költségtérítéses helyekre bejutott jelöltek, illetve az elutasított jelöltek (amennyiben a felvételi 

vizsgán 5‐ös feletti az  átlaguk) igényelhetik azoknak az államilag támogatott helyeknek az elfoglalását, 

melyeket az elfogadott jelöltek nem foglaltak el, illetve a jelzett időpontig nem erősítettek meg. Ugyanígy 

igényelhető  a fizetéses helyek elfoglalása is. A kéréseket írásos formában a kar székhelyén kell 

benyújtani.  

Ha egy, az államilag támogatott helyre bejutott jelölt lemond a felvételi vizsgán elnyert hallgatói 

minőségéről, az így felszabadult hely elfoglalása a felvételi vizsgán elért jegyek csökkenő sorrendjében 

történik, a következőképpen:  

 a helyet azoknak a jelölteknek egyike foglalhatja el, akinek felvételi átlaga az utolsó bejutó 

jelöltével azonos, a Kar által meghatározott elosztási kritériumok betartásának megfelelően;  

 a helyet az első olyan jelölt foglalja el, kinek felvételi átlaga az államilag támogatott helyekre 

felvett jelölt felvételi átlaga alatt van; 

  a szakon belüli elosztással, a beiratkozási  űrlapon bejelölt opció figyelembevételével. 
 


