


I. emeleti
aula

Díszterem A302
(2. emelet)

A008
(mélyföldszint)

A111
(földszint)

A125
(földszint)

A212
(1. emelet)

A308
(2. emelet)

A319
(2. emelet)

A605
(torony)

9:00
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FELVÉTELI 
ELJÁRÁS

3D 
KISFILM

9:00

9:30
HALLGATÓI 
SZOLGÁLTA-

TÁSOK

3D 
KISFILM

informatikus
könyvtáros

ének-zene,
ének-zene tanár

kémia,
kémiatanár

szabad bölcsészet,
erkölcstan- és etika-

tanár

pedagógia,
pedagógiatanár

gazdálkodási és menedzs-
ment, gazdaságinformati-

kus, közgazdásztanár

elektronikus-, képi- és 
plasztikai ábrázolás, rajz- 
és vizuális kultúra-tanár

9:30

10:00 FELVÉTELI 
ELJÁRÁS

3D 
KISFILM

mozgóképkultúra és
médiaismeret, tele-
víziós műsorkészítő

germanisztika,
német és nemzetiségi né-
met nyelv és kultúra tanára 

környezettan magyar, 
magyartanár szociálpedagógia emberi erőforrások andragógia 10:00

10:30
HALLGATÓI 

SZOLGÁLTATÁ-
SOK.

3D 
KISFILM

programtervező
informatikus,

informatikatanár

anglisztika,
angol nyelv és kultúra 

tanára 

nemzetközi 
tanulmányok

biológia,
biológiatanár

csecsemő- és 
gyermeknevelő, 

gondozó
turizmus-vendéglátás

elektronikus-, képi- és 
plasztikai ábrázolás, rajz- 
és vizuális kultúra-tanár

10:30

11:00 FELVÉTELI 
ELJÁRÁS

3D 
KISFILM

informatikus
könyvtáros

földrajz,
földrajztanár

matematika,
matematikatanár

történelem, történelem-
tanár és állampolgári 

ismeretek tanára

pedagógia,
pedagógiatanár emberi erőforrások andragógia 11:00

11:30
HALLGATÓI 
SZOLGÁLTA-

TÁSOK

3D 
KISFILM

mozgóképkultúra és
médiaismeret, tele-
víziós műsorkészítő

ének-zene,
ének-zene tanár

nemzetközi 
tanulmányok

szabad bölcsészet,
etikatanár 

(erkölcstan tanár)
szociálpedagógia

gazdálkodási és menedzs-
ment, gazdaságinformati-

kus, közgazdásztanár

elektronikus-, képi- és 
plasztikai ábrázolás, rajz- 
és vizuális kultúra-tanár

11:30

12:00 FELVÉTELI 
ELJÁRÁS

3D 
KISFILM

programtervező
informatikus,

informatikatanár

germanisztika,
német és nemzetiségi né-
met nyelv és kultúra tanára

kommunikáció és 
médiatudomány

magyar, 
magyartanár

csecsemő- és 
gyermeknevelő, 

gondozó
turizmus-vendéglátás andragógia 12:00

12:30
HALLGATÓI 
SZOLGÁLTA-

TÁSOK

3D 
KISFILM

informatikus
könyvtáros

anglisztika,
angol nyelv és kultúra 

tanára 

nemzetközi 
tanulmányok

történelem, történelem-
tanár és állampolgári 

ismeretek tanára 

pedagógia,
pedagógiatanár

gazdálkodási és menedzs-
ment, gazdaságinformati-

kus, közgazdásztanár

elektronikus-, képi- és 
plasztikai ábrázolás, rajz- 
és vizuális kultúra-tanár

12:30

13:00 FELVÉTELI 
ELJÁRÁS

3D 
KISFILM

mozgóképkultúra és
médiaismeret, tele-
víziós műsorkészítő

földrajz,
földrajztanár

matematika,
matematikatanár

szabad bölcsészet,
etikatanár 

(erkölcstan tanár)
szociálpedagógia testnevelő-edző,

testnevelő tanár
13:00

13:30
HALLGATÓI 
SZOLGÁLTA-

TÁSOK

3D 
KISFILM

programtervező
informatikus,

informatikatanár

ének-zene,
ének-zene tanár

nemzetközi 
tanulmányok

magyar, 
magyartanár

csecsemő- és 
gyermeknevelő, 

gondozó

rekreáció,
testnevelő tanár

13:30

14:00
germanisztika,

német és nemzetiségi né-
met nyelv és kultúra tanára

kommunikáció és 
médiatudomány

történelem, történelem-
tanár és állampolgári 

ismeretek tanára

sportszervező,
testnevelő tanár

14:00

Helyszínek→
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Időpontok

TiszTelT Érdeklődő! A fenti táblázatban látható előadások közül ki tudod választani a Neked leginkább megfelelőt. Javasoljuk, hogy a felvételi eljárásról és a hallgatói szolgáltatásokról szóló 
előadást mindenképpen hallgasd végig! Üde színfolt a 3D-s filmvetítés és az intézményi körséta. Ha teheted, ne hagyd ki! A könnyebb tervezhetőség érdekében az egyes előadásokat többször 
is megismételjük, hogy ne maradj le semmiről, ami érdekel. Ha kérdéseid merülnek fel a felvételi eljárással kapcsolatban, akkor keresd a Felvételi Irodát, ha a kiválasztott szak(ok)ról szeretnél 
bővebb felvilágosítást kapni, akkor a túloldalon megtalálod az egyes szaktanszéki bemutatkozások helyét és idejét. 
Ha kitöltöd/kitöltötted a bejáratnál a kérdőívet, még karácsony előtt megkapod, hogy melyik szak illik Hozzád a leginkább. Ne feledd, a választható szakok jelentős részéről még most nem lehet 
felvilágosítást adni, ezért javasoljuk, hogy várd meg a január végét, gyere el a következő nyílt napunkra is (2013. január 24.), és úgy hozd meg a jó döntést!


