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Pénteken hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási
pótfelvételi ponthatárait, akkor dől el, hogy ki került be
az általa megjelölt képzésre.

A pótfelvételi során azok adhattak be kérelmet, akiket a rendes
eljárásban nem vettek fel sehová, vagy akik korábban nem jelentkeztek
egyetemre, főiskolára. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehetett,
egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére. A pótfelvételi keretében

2018. 05. 11. péntek - Ferenc

15°C | 27°C

 Még több cikk.

 

    

CÍMOLDAL  BELFÖLD - MAGYARORSZÁG HÍREI > NEM JUTOTT BE ELSŐRE? PÉNTEKEN KIDERÜL, HOGY MÁSODIKRA SIKERÜLT-E

Nem jutott be elsőre? Pénteken kiderül,
hogy másodikra sikerült-e

    

hirdetés

HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Fotó: wikimedia.org / Derzsi Elekes Andor

MTI Ajánlom 0

Népszerű

Visszatér a harminc
fok péntekre

Miniszterelnöknek
választotta Orbán
Viktort az

Díjazták a
kiválóságokat

Rendbe hozzák a
parancsnoki épületet

Magyar György szerint
többéves munkát
romboltak le…

Noha nem ért oda a
kórházba, mégis élőben
láthatta a…

A felelőtlen
gazdi hibája a kövér
kutya

http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/
http://www.delmagyar.hu/extra/
http://www.delmagyar.hu/szte/dijaztak_a_kivalosagokat/2559689/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/rendbe_hozzak_a_parancsnoki_epuletet/2559632/
http://www.delmagyar.hu/sport/magyar_gyorgy_szerint_tobbeves_munkat_romboltak_le_morahalmon_vojnics-zelics_cafol/2559542/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/noha_nem_ert_oda_a_korhazba_megis_eloben_lathatta_a_lanya_szuleteset/2559709/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/a_felelotlen_gazdi_hibaja_a_kover_kutya/2558095/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fbelfold_hirek%2Fnem_jutott_be_elsore_penteken_kiderul_hogy_masodikra_sikerult-e%2F2530466%2F&title=Nem+jutott+be+els%C5%91re%3F+P%C3%A9nteken+kider%C3%BCl%2C+hogy+m%C3%A1sodikra+siker%C3%BClt-e
http://twitter.com/intent/tweet?status=Nem+jutott+be+els%C5%91re%3F+P%C3%A9nteken+kider%C3%BCl%2C+hogy+m%C3%A1sodikra+siker%C3%BClt-e+http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fbelfold_hirek%2Fnem_jutott_be_elsore_penteken_kiderul_hogy_masodikra_sikerult-e%2F2530466%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fbelfold_hirek%2Fnem_jutott_be_elsore_penteken_kiderul_hogy_masodikra_sikerult-e%2F2530466%2F
mailto:?Subject=Nem+jutott+be+els%C5%91re%3F+P%C3%A9nteken+kider%C3%BCl%2C+hogy+m%C3%A1sodikra+siker%C3%BClt-e&Body=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fbelfold_hirek%2Fnem_jutott_be_elsore_penteken_kiderul_hogy_masodikra_sikerult-e%2F2530466%2F
javascript:void(0)
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/galeriak/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/gazdasag
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/programok/
http://www.delmagyar.hu/ingatlan/
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/
http://www.delmagyar.hu/tudosito
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/allas/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/visszater_a_harminc_fok_pentekre/2559711/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/visszater_a_harminc_fok_pentekre/2559711/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/miniszterelnoknek_valasztotta_orban_viktort_az_orszaggyules_-_videok/2559668/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/miniszterelnoknek_valasztotta_orban_viktort_az_orszaggyules_-_videok/2559668/


2018. 05. 11. Nem jutott be elsőre? Pénteken kiderül, hogy másodikra sikerült-e | Belföld - Magyarország hírei | Szeged - delmagyar.hu

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/nem_jutott_be_elsore_penteken_kiderul_hogy_masodikra_sikerult-e/2530466/ 2/5

kizárólag önköltséges képzések indultak, ez alól kivétel volt az ápolás
mesterképzési szak három felsőoktatási intézményben, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem egyes képzései. 
 
A pótfelvételi ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 26-án
meghatározottaknál, ha a szakot korábban az általános eljárásban is
meghirdették, illetve a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan
mesterképzésen 280 pont, felsőoktatási szakképzésen 240 pont,
mesterképzésen 50 pont), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem
hirdették meg. 
 
A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos
tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első
napjaiban. 
 
Az idén az általános felvételi eljárásban jelentkező 105 868 �atalból 72 641-en
nyertek felvételt - mondta el korábban Horváth Zita felsőoktatási helyettes
államtitkár. 
 
Horváth Zita közlése szerint állami ösztöndíjas formában 55 733-an,
önköltséges formában 16 908-an tanulhatnak majd. Alapképzésben 47 684
diák, osztatlan képzésben 7462 hallgató, mesterképzésben 11 540 kezdheti
meg tanulmányait. Felsőfokú szakképzésre 5955-en kerültek be. Nappali
rendszerben több mint 51 ezren, levelezőn több mint 20 ezren tanulhatnak. 
 
Az összes jelentkező közül első helyre 51 százalék nyert felvételt,
összesen a jelentkezők 68,8 százaléka bekerült valamely felsőoktatási
intézménybe. 
 
Alap- és osztatlan képzésben gazdaságtudományokra 17,1 százalék, műszaki
területre 15,4 százalék, pedagógusképzésre 13 százalék került be, amelyet az
informatika, bölcsész, orvos és jogi képzés követ - ismertette.
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