Külhoni székhelyen
kívüli képzések 2018 augusztusi meghirdetése
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kara
Felvételt hirdet 2018. szeptemberében, Szabadkán, magyar nyelven folyó
Mechatronikai mesterképzése.

Jelentkezési határidő augusztus 22.
A jelentkezés feltételei, a jelentkezési lap és a felvételi beszélgetés időpontja megtalálható a
https://www.vts.su.ac.rs/hu/hir/mechatronika-mesterkepzes-jelentkezes
honlapon.
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Mesterképzések:

Külhoni székhelyen kívüli képzések 2018 augusztusi meghirdetése

OE-BGK Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Képzési
forma

Munkarend

Fin.
Forma

M

L

A

mechatronikai mérnöki (Szabadka) (1) (2)
(5)

támogatott

M

L

K

mechatronikai mérnöki (Szabadka) (1) (2)

375,000 Ft

Választható szak, szakpár

Önköltség (félév)

Képzési
idő (félév)

Kapacitás (fő)

Felvételi követelmények

Képz. terület

min < max
10 < 25

felvételi elbeszélgetés (3) (4)

MŰSZ

1<5

felvételi elbeszélgetés (3) (4)

MŰSZ

4

(1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira hetente - lehetőség szerint - pénteki és szombati napokon kerül sor.
(2) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári
felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(3) A felvételi eljárás részét képezi a személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés, melynek időpontjáról a jelentkezők értesítést kapnak az felvételi eljárásban megadott e-mail címükre. A felvételi elbeszélgetésen
a megjelenés kötelező. A felvételi elbeszélgetés tájékoztató segédlete az Óbudai Egyetem Felvételi Szabályzatában elérhető.
(4) Felvétel feltétele: felsőfokú végzettség
Csatolandó dokumentumok:
- felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
- többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok (fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás)
A felvételi pontok számítása:
- felvételi elbeszélgetés: 20 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 60 pont
vagy
- utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján: 60 pont
Többletpontok: (maximum 20 többletpont adható)
- esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 10 pont
- gyermekgondozás: 10 pont
- hátrányos helyzet: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
- nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont
- TDK: 3 pont
Óbudai Egyetem Felvételi szabályzata: http://uni-obuda.hu/files/private/regulation/14738/az-obudai-egyetem-felveteli-szabalyzata.pdf
(5) Állami ösztöndíjas mesterképzésre csak az vehető fel, aki eléri , a 2018. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2017. november 28-i EMMI határozat (ügyiratszáma:
60317/2017/FOKT) szerint a meghirdetett szakra vonatkozó maximális felvételi pontszám 50 százalékát.
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