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     AOF  Mester  Saját vizsgák  Vizsgaidőpontok  Vizsgaidőpontok (utólagos kiegészítés)  Vizsgákkal kapcsolatos utólagos
kiegészítés

PTE — FI58544

PTE-ETK
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:

7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
 •  Telefon: (30) 184-2289, (30) 184-2428

 •  E-mail: info@etk.pte.hu
 •  Honlap: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.
 (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási

Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz.
táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
 szint

Munka-
 rend

Fin.
 forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
 (félév)

Kapacitás
 min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények
a pontszámításhoz

Képz.
 terület

Pontsz.
fels. okl.

IGEN/NEM

Pontsz.
foksz. okl.
IGEN/NEM

A N K
ápolás és betegellátás [ápoló]
(Pécs)(1) 300 000 Ft 8 1 < 70

kettőt kell választani:
biológia v. fizika v.
informatika v. kémia v.
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. természettudomány
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(6)

v. egy idegen nyelv(9)

v. egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy(8)

ORVOS I I

A N K
ápolás és betegellátás
[ergoterápia] (Zalaegerszeg)
(1)

300 000 Ft 8 1 < 50 ORVOS I I

A N K
ápolás és betegellátás
[gyógytornász] (Pécs)(1) 300 000 Ft 8 1 < 16 ORVOS I I

A N K
ápolás és betegellátás
[gyógytornász]
(Szombathely)(1)

300 000 Ft 8 1 < 5 ORVOS I I

A N K
ápolás és betegellátás
[gyógytornász]
(Zalaegerszeg)(1)

300 000 Ft 8 1 < 110 ORVOS I I

A N K
ápolás és betegellátás
[mentőtiszt] (Pécs)(1) 300 000 Ft 8 1 < 5 ORVOS I I

A N K
ápolás és betegellátás
[szülésznő] (Pécs)(1) 300 000 Ft 8 1 < 20 ORVOS I I

A N K
egészségügyi gondozás és
prevenció [népegészségügyi
ellenőr](1)

300 000 Ft 8 1 < 40 ORVOS I I

A N K
egészségügyi gondozás és
prevenció [védőnő]
(Kaposvár)(1)

300 000 Ft 8 1 < 40 ORVOS I I

A N K
egészségügyi gondozás és
prevenció [védőnő]
(Szombathely)(1)

300 000 Ft 8 1 < 40 ORVOS I I

A N K
orvosi diagnosztikai analitikus
(Kaposvár)(1)(3)(5) 300 000 Ft 8 1 < 70 ORVOS I I

A N K rekreáció és életmód (Pécs)
(1) 225 000 Ft 6 1 < 90

motoros alkalmassági
vizsga (Alk) és

 kettőt kell választani:
biológia v. földrajz v.
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. testnevelés v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(7)

v. egy idegen nyelv(10)

SPORT I I

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz.
táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Hitéleti
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények
a pontszámításhoz

Képz.
terület

Pontsz.
fels. okl.

IGEN/NEM

Pontsz.
foksz. okl.
IGEN/NEM

A L K
ápolás és betegellátás [ápoló]
(Pécs)(1)(4) 300 000 Ft 8 1 < 70

kettőt kell választani:
biológia v. fizika v.
informatika v. kémia v.
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. természettudomány
v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(6)

v. egy idegen nyelv(9)

v. egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy(8)

ORVOS I I

A L K
ápolás és betegellátás
[mentőtiszt] (Pécs)(1)(4) 300 000 Ft 8 1 < 5 ORVOS I I

A L K
ápolás és betegellátás
[mentőtiszt] (Szombathely)(1)
(4)

300 000 Ft 8 1 < 10 ORVOS I I

A L K
ápolás és betegellátás
[szülésznő] (Pécs)(1)(4) 300 000 Ft 8 1 < 20 ORVOS I I

A L K
egészségügyi gondozás és
prevenció [védőnő]
(Kaposvár)(1)(4)

300 000 Ft 8 1 < 30 ORVOS I I

A L K
egészségügyi gondozás és
prevenció [védőnő]
(Szombathely)(1)(4)

300 000 Ft 8 1 < 30 ORVOS I I

A L K
orvosi diagnosztikai analitikus
(Kaposvár)(1)(3)(4)(5) 300 000 Ft 8 1 < 70 ORVOS I I

A L K rekreáció és életmód (Pécs)
(1)(4) 225 000 Ft 6 1 < 50

motoros alkalmassági
vizsga (Alk) és

 kettőt kell választani:
biológia v. földrajz v.
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. testnevelés v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy(7)

v. egy idegen nyelv(10)

SPORT I I

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
 szint

Munka-
 rend

Fin.
 forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
 (félév)

Kapacitás
 min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények
a pontszámításhoz

Képz.
 terület

Pontsz.
fels. okl.

IGEN/NEM

Pontsz.
foksz. okl.
IGEN/NEM

F L K
orvosi diagnosztikai analitikus
(Kaposvár)(1)(2)(4)(5) 200 000 Ft 4 1 < 50 bármelyik két érettségi

vizsgatárgy ORVOS I I

 A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a
Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

 Választható specializációk: képi diagnosztikai és intervenciós; orvosdiagnosztikai laboratóriumi.

 Választható specializációk: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika; radiográfia.

 A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor.

 Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi
technikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek.

 Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: sport ismeretek.

 Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek.

 Választható egy idegen nyelv: angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol.

 Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.

Csatolandó dokumentumok

Szak
Képz.

 szint
Munka-

 rend Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
 Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez

kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány,
felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, középfokú szakképzettséget
tanúsító oklevél, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, önkéntes katonai
szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú
továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti
versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés   Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
 Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez

kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány,
felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása,
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása,
hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, önkéntes katonai szolgálat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés
igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása


