FELSŐOKTATÁSI
FELVÉTELI KISOKOS

BETARTANDÓ HATÁRIDŐK

KÉRDÉSED VAN? NÉZD MEG!

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMTÍPUSOK

A videósorozat lépésről lépésre segít az
általános felsőoktatási felvételi eljárásban:

Kötelező

youtube.com/
Kandó Villamosmérnöki Kar /
Általános Felvételi 2021 lejátszási lista

Többletpontok számításához szükséges

MI AZ A HITELESÍTÉS?

PONTSZÁMÍTÁS

A hitelesítéssel válik érvényessé a felvételi jelentkezés,
amelyhez Ügyfélkapus regisztráció ajánlott.

Tanulmányi pont = Középiskolai eredmények +
Érettségi bizonyítvány átlaga

Az Ügyfélkapuba és az E-felvételibe történő
párhuzamos bejelentkezés után a háttérben történik
meg az ún. természetes személyazonosító adatok
egyeztetése, azaz a hitelesítés.

Érettségi pont = Két érettségi tárgy eredménye

KÉRDÉSED VAN? ÍRD MEG, ÉS VÁLASZOLUNK!

Jelentkezési határidő:

2021.02.15.

Hitelesítési határidő:

2021.02.20.

Messenger:

m.me/kando.hu

Dokumentumfeltöltési és sorrendmódosítási
határidő:
2021.07.08.

E-mail:

JELENTKEZÉS MÓDJA

ÖSZTÖNDÍJAK A KARON

Kizárólag a felvi.hu oldalon keresztül.

Alaptámogatás

Regisztráció valós és figyelt e-mail címmel!

Szociális ösztöndíjak

Három képzés megjelölése ingyenes!

Tanulmányi ösztöndíj

A hivatalos Felsőoktatási felvételi tájékoztató csak
ÖSZTÖNDÍAK
A KARON
elektronikusan jelenik
meg.

felveteli@kvk.uni-obuda.hu
hajdu.zsolt@kvk.uni-obuda.hu

Részletek: kandohok.hu/guide/Osztondijak

Pontszámításhoz szükséges
Intézmény által kért egyéb

A pontszámítás (az igazolt eredmények alapján
automatikusan) mindig a jelentkező számára
legkedvezőbb módon történik!

MIT ÉR AZ ALAPSZINTŰ ÉRETTSÉGI?
Ha csak alapszintű érettségid van, az a
felvételi eljárásban már semmit… ☹

FELSŐOKTATÁSI
FELVÉTELI KÉRDÉSEK

S bizony az egyetemi padban ülve is
nehézséget okozhat, ha a középiskolából
kisebb tudást hozol magaddal…

KÉRDÉSED VAN? KERESS RÁ!

MIT ÉR AZ EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGI?

Web:

A felvételi eljárásban a sikeres felvételi esélyét,
hisz amellett, hogy kötelező, még
többletpontokat is érhet! 😊

felveteli.kvk.uni-obuda.hu
kandohok.hu
felvi.hu
facebook.com/kando.hu

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK
Érettségi bizonyítvány
Kiegészítő eljárási díj befizetési igazolás
(háromnál több képzés megjelölése esetén)

Tantárgymegfeleltetési kérelem

TÖBBLETPONTOK SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
DOKUMENTUMOK

Nyelvvizsga bizonyítvány(ok)
Tanulmányi és/vagy művészeti
versenyeredmények igazolása

(2005 előtti érettségi vizsgatárgy esetén)

Esélyegyenlőségi igazolás(ok)

MIT ÉR A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA?

PONTSZÁMÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A felvételi eljárásban többletpontot.

Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

Az egyetemen – ha valódi nyelvtudással párosul 😉 –,
akkor pl. lehetőséget a gördülékenyebb tanulásra,
külföldi tanulmányutakon való részvételre,
kapcsolatteremtésre.

OKJ szakképesítést igazoló bizonyítvány

Sikeres záróvizsga esetén oklevelet.

Középiskolai bizonyítvány
Oklevélmelléklet, Leckekönyv

Az egyetemi padban a lehetőséget, hogy
könnyebben megérthesd a tananyagot.

