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Felvételi információk

2019. évi ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS
Jelentkezéshez letölthető dokumentumok
- PTE-KPVK, tanító- és óvóképzés, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak: [1]

Nyilatkozat a jelentkezők egészségi állapotáról [2]

2018. évi ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS
Jelentkezéshez letölthető dokumentumok
- PTE-ETK, sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak:
Nyilatkozat alkalmassági vizsgához [3] / Alkalmassági vizsga követelményei [4]
- PTE-ETK,

csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak: [1]

Nyilatkozat a jelentkezők egészségi állapotáról [5]

- PTE-KPVK, tanító- és óvóképzés, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak: [1]
Nyilatkozat a jelentkezők egészségi állapotáról [5]

- PTE-TTK, Bsc edző szak:
Sportági felvételi vizsga [6] / 64 ütemű gimnasztika gyakorlat leírás [7] / 64 ütemű gimnasztika rajz leírás [8] / Biológia írásbeli
témakör [9]
- PTE-TTK, osztatlan testnevelő tanár szak:
Motoros alkalmassági vizsga [10] / Biológia írásbeli témakör [9]
- Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján [11] (alapképzésre, osztatlan mesterképzésre és felsőoktatási szakképzésre
jelentkezők számára)
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Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

Tájékoztató anyag vizsgázóknak [12]

2018. évi KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI ELJÁRÁS

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

Tájékoztató anyag vizsgázóknak [13]

2017. évi ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS, PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS

Jelentkezéshez letölthető dokumentumok
- Egészségügyi lap [14] (PTE-TTK, edző BSc; sport- és rekreációszervezés [sportszervezés]BSc))
- Egészségügyi lap [15] (PTE-TTK, osztatlan testnevelő tanár szakra való jelentkezéshez)
- Nyilatkozat a tanító- és óvóképzésre, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők egészségi
állapotáról [16] (PTE-KPVK)
- Nyilatkozat a sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés) szak alkalmassági vizsgájához [17]
(PTE-ETK)
- A sport- és rekreációszervezés (rekreációszervezés és egészségfejlesztés) alapszak alkalmassági vizsga követelményei [18]
(PTE-ETK)
- Vizsgakövetelmények [19] (PTE-TTK, ezdő BSc)
- Vizsgakövetelmények motoros alkalmassági vizsgához [20] (PTE-TTK, osztatlan testnevelő tanár szakra való jelentkezéshez)
- 64 ütemű szabadgyakorlat [21] (PTE-TTK, osztatlan testnevelő tanár szakra való jelentkezéshez)
- Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján [11] (alapképzésre, osztatlan mesterképzésre és felsőoktatási szakképzésre
jelentkezők számára)
- Kreditelismerési kérelem [22] (PTE-MK, kerámia MA képzéshez)
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Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

Tájékoztató anyag vizsgázóknak [23] (pótfelvételi eljárás)
Tájékoztató anyag vizsgázóknak [24] (általános felvételi eljárás)

Egyéb információk

Tanárképzés választó. [25]
Segítség a megfelel? tanárképzés kiválasztásához. Az Oktatási Hivatal fejlesztett egy alkalmazást a felvi.hun, mely a megfelel? képzés kiválasztását támogatja. Amennyiben érdekli ez a lehet?ség, akkor kattinson a
Tanárképzés választó linkre.
Emelt szintű érettségi kiváltása [26]
Amennyiben még régi rendszer? érettségi vizsgát tett és nem rendelkezik a jelentkezéshez szükséges
emelt szint? érettségivel, akkor olvassa el a Felvételi tájékoztató erre vonatkozó részét, mely tájékoztatást
ad az emelt szint? érettségi vizsgát kiváltó fels?oktatási felvételi szakmai vizsgáról [26].

2017. évi KERESZTFÉLÉVES ELJÁRÁS

Egészségügyi alkalmassági lap (KPVK) [27]
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