
Pótelvételi 2015. 
 
 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara  

pótfelvételit hirdet  

az alábbi szakokra 

önköltséges képzésre:  
 

 

Választható szak 
Képzési idő 

(félév) 

Érettségi 

vizsgakövetelmények 

ápolás és betegellátás 
gyógytornász szakirány 

nappali 

8 

kettőt kell választani: 

biológia v.  

fizika v.  

informatika v.  

kémia v.  

magyar v.  

szakmai előkészítő tárgy 
(egészségügyi alapismeretek v. 

közgazdasági alapismeretek) 

egészségügyi gondozás és 

prevenció 
védőnő szakirány 

nappali 

8 

orvosi laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztikai analitikus 
képalkotó diagnosztikai analitika 

szakirány 

nappali 

8 

egészségügyi szervező 
egészségturizmus-szervező szakirány 

nappali és levelező 

7 

kettőt kell választani: 

biológia v. 

fizika v. 

informatika v. 

kémia v. 

matematika v. 

egy idegen nyelv (angol, francia, 

latin, német, olasz, orosz, spanyol) v. 

szakmai előkészítő tárgy 
(egészségügyi alapismeretek v. 

közgazdasági alapismeretek) 

 

 

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, legkésőbb 2015. augusztus 

10-ig, kizárólag az E-felvételi rendszerében, egyetlen felsőoktatási 

intézmény egyetlen képzésére. 
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A pótfelvételi során azok jelentkezhetnek: 

 akik az általános felvételi eljárás során egyetlen megjelölt képzésre sem 

kerültek be; 

 akik az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést. 
 

A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek 

alacsonyabbak a július 23-án meghatározott ponthatárnál, amennyiben a szakot 

korábban az általános eljárásban is meghirdették; 
 

A jelentkezés menete: 

Az űrlapok kitöltésére 2015. augusztus 10-én éjfélig van lehetőség. Szintén 

eddig a határidőig kell befizetni (bankkártyával vagy átutalással) az eljárási 

díjat, ami a pótfelvételi során 5000 Ft. 

Az e-felvételi jelentkezést az adatlap elmentése után legkésőbb 2015. augusztus 

10-én éjfélig hitelesíteni kell. 

Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül, vagy a felületről kinyomtatott és aláírt 

hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 

220). A felületről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap 2015. augusztus 11-én 

már nem tölthető le, de még postára adható. 

A ponthatárokat előreláthatólag 2015. augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, 

ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és 

a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a 

felsőoktatási intézménytől kapják meg 2015. szeptember első napjaiban. 
 

Megjegyzések: 

Az Egészségügyi szervező alapszak levelező munkarendű képzésben a hallgatók 

tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon, vagy a heti 

pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 

heti rendszerességgel pénteki és szombati napokon. 
 

Az önköltséges képzés összege minden meghirdetett szakon: 260.000.-Ft/félév.  
 

Csatolandó dokumentumok: 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai 

bizonyítvány. 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: 

felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, 

gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 

dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása. 
 

Minden jelentkezőt szeretettel várunk! 

 

„EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK!” 


