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Felvételi követelmények:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
A hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi tanulmányi eredményeket (matematika,
történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból) 40%-ban, a központi írásbeli
felvételi vizsga eredményeit, a szóbeli beszélgetéssel kiegészülve 60%-ban vesszük figyelembe.
A két tanítási nyelvű képzés esetében angol nyelvből szóbeli felvételit tartunk.
Képzések rövid bemutatása:
Képzési idő: 4+1 év
4 év szakmai érettségi vizsgára felkészítő + 1 év szakképzési évfolyam
A tanulmányi idő alatt tanulsz
közismereti érettségi tantárgyakat + idegen nyelvet + fizikát v. földrajzot, természetismeretet és
az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat!
Az érettségi vizsga szintje tantárgyanként választható!
Közgazdaság ágazat:
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 70% elmélet, 30% gyakorlat
Amihez érteni fogsz! Számítógépes könyvelés, a vállalkozás éves beszámolójának elkészítése, pénzügyi
döntések meghozatala, menedzsment és ügyviteli feladatok ellátása.
Közgazdaság ágazat - új képzés: Magyar – Angol két tanítási nyelvű
2020-tól a felsőoktatásban a jelentkezés feltétele lesz a középfokú nyelvvizsga, a képzés keretében
megszerezheted!
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat:
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 60% elmélet, 40% gyakorlat
10.-11. évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat: 140 óra
Amihez érteni fogsz! Áruforgalom lebonyolítása, tervezése, irányítása, marketingdöntések,
szállítmányozási rendszerek felügyelete, termelési és nagykereskedelmi raktározás irányítása.
Informatika ágazat:
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% elmélet, 60% gyakorlat
Amihez érteni fogsz! Adatbázisok, szoftverek használata és irányítása, programozás, munkaszervezéssel
kapcsolatos tevékenységek, projektek tervezése és értékelése, menedzselési technikák alkalmazása.
Ügyvitel ágazat:
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% elmélet, 60% gyakorlat
10.-11. évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat: 140 óra
Amihez érteni fogsz! Gépírás, dokumentumkészítés, iratkezelés, gazdálkodási alapfeladatok,
rendezvény- és programszervezés, hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven.
12. évfolyam után:
A 12. évfolyam komplex érettségi vizsgával zárul, a megszerzett érettségi végzettség és szakképesítés
feljogosít
• további magasabb szintű szakképesítés(ek) megszerzésére,
• szakirányú munkába állásra,
• felsőfokú továbbtanulásra.
13. évfolyam után:
Az egy év alatt megszerezhető magasabb szintű szakképesítés a felsőoktatási felvételi eljárásban
32 többletpontot ér.

