
Változás a koronavírus-járvány miatt! 

 
PEDAGÓGUSKÉPZÉSI ALAPSZAKOK FELVÉTELI ELJÁRÁSA, 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁI 

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak 

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az 

intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett egy 

nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó 

betegsége. A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatot fogadja el. 

A kitöltött, aláírt nyilatkozatot kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig. 

Vizsgadíjat nem kell fizetni. 

Aki 2020. januárban előalkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény 

elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot! 

 

Óvodapedagógus alapképzési szak,  

Óvodapedagógus alapképzési szak cigány-roma nemzetiségi szakiránnyal 

Tanító alapképzési szak 

Tanító alapképzési szak cigány-roma nemzetiségi szakiránnyal 

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az 

intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett egy 

nyilatkozatot kell kitöltenie arról, hogy nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását akadályozó 

betegsége. A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatot fogadja el. 

A kitöltött, aláírt nyilatkozatot kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig. 

Vizsgadíjat nem kell fizetni. 

Aki 2020. januárban előalkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény 

elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot! 

 

Óvodapedagógus alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal,  

Tanító alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal 

Óvodapedagógus alapszak német nyelven 

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az 

intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett két 

nyilatkozatot kell kitöltenie.  A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatokat fogadja el. 

Egy nyilatkozatot arról, hogy a jelentkezőnek nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását 

akadályozó betegsége.  



Egy második nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező megfelel a szakon előírt német nyelvi 

követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási 

tanulmányok folytatását. 

A kitöltött, aláírt nyilatkozatokat kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig. 

Vizsgadíjat nem kell fizetni. 

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény 

elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot! 

Nem kell nyilatkozatot kitöltenie a nyelvtudásáról annak, aki 

 

● középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, illetve a 

jogszabályok szerint erről elfogadható igazolással rendelkezik 

 

vagy 

 

● 2020. januárban nyelvi előalkalmassági vizsgán megfelelt.  

 

Óvodapedagógus alapképzési szak angol nyelven 

Nem lesz személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga. Annak a jelentkezőnek, aki az 

intézményünket a 2020-as felvételi eljárásban 1. helyen jelölte meg, az alkalmassági vizsga helyett két 

nyilatkozatot kell kitöltenie.  A főiskola csak a honlapunkról letölthető nyilatkozatokat fogadja el. 

Egy nyilatkozatot arról, hogy a jelentkezőnek nincs a felsőoktatási tanulmányok folytatását 

akadályozó betegsége.  

Egy második nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező megfelel a szakon előírt angol nyelvi 

követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási 

tanulmányok folytatását. 

A kitöltött, aláírt nyilatkozatokat kell eljuttatni a főiskola címére 2020. május 29-ig. 

Vizsgadíjat nem kell fizetni. 

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt minden intézmény 

elfogadja. Kérjük, ne tegyen ismét nyilatkozatot! 

Nem kell nyilatkozatot kitöltenie a nyelvtudásáról annak, aki 

 

● középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, illetve a 

jogszabályok szerint erről elfogadható igazolással rendelkezik 

 

vagy 

 

● 2020. januárban nyelvi előalkalmassági vizsgán megfelelt.  

 


