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Saját vizsgák

Vizsgaidőpontok

Vizsgaidőpontok (utólagos kiegészítés)

Vizsgákkal kapcsolatos utólagos
kiegészítés

CORVINUS — FI43814

CORVINUS
Budapesti Corvinus Egyetem
CORVINUS felvehető kapacitásszáma: fő.

CORVINUS
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:
1093 Budapest, Fővám tér 8.
• Telefon: (1) 482-5559

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:
• E-mail: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
• Honlap: https://www.uni-corvinus.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.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Képz. Munka- Fin.
szint
rend
forma Meghirdetett képzés
M

N

K

sportközgazdász
(Székesfehérvár)(1)(2)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)
470 000 Ft

4

Kapacitás
min. < max.
15 < 20

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
terület

alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs
beszélgetés (Sz)

GAZD

(1) 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.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont

oldalain található.

Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- írásbeli vizsga: 30 pont
- oklevél minősítése alapján: 20 pont
- szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont
vagy
- felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
- oklevél minősítése alapján: 20 pont
vagy
- hozott pontok: 70 pont
- oklevél minősítése alapján: 20 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont
- sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
- sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
Szak

minden szak

Képz.
szint

Munkarend

Dokumentumok
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft22p/!FFTP/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M
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