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Kedves Olvasó! 

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának 

Felvételi Hírlevelét tartod a kezedben. 

A hírlevél célja, hogy a felsőoktatásban továbbtanulni 

szándékozó középiskolás diákokat és szüleiket hasznos 

információkkal lássa el a felvételi eljárással, pontszá-

mítással, s a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Ka-

rának képzéseivel kapcsolatban. 

Bízunk benne, hogy kiadványunkat hasznosnak talá-

lod. Kérdéseidet, észrevételeidet a felveteli@gtk.uni-

pannon.hu e-mail címre várjuk. 

NYELVTANULÁS A PE-GTK-N 

A Gazdaságtudományi Karon kiemelten kezeljük az idegen 

nyelvi és idegen nyelvű képzést, mert célunk, hogy hallgató-

ink a későbbi sikeres munkavégzéshez megfelelő nyelvtudás-

sal rendelkezzenek. Ennek érdekében órarendi keretek között, 

ingyenesen gazdasági szaknyelv oktatást szervezünk; a tantár-

gyak egy részét idegen nyelven oktatjuk külföldi, anyanyelvi 

oktatók közreműködésével ingyenesen; elősegítjük hallgató-

ink kijutását ösztöndíjjal külföldi oktatási intézményekbe, 

szakmai gyakorlati helyekre; idegen nyelvű állásinterjúra fel-

készítő tréninget, nyelvtanfolyamokat és nemzetközi progra-

mokat szervezünk. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy hallgató-

ink olyan nyelvtudással lépjenek a munkaerőpiacra, amellyel 

későbbi munkahelyükön is megállják a helyüket. 

HALLGATÓINK MONDTÁK... 

„Azért szeretek a PE-GTK hallgatója lenni, mert itt minőségi képzésben részesülhetek. Az oktatók kiemelt figyelmet 

fordítanak a hallgatókra, köszönhetően a családias hangulatnak. A kínált képzések mellett számos tanórán kívüli ön-

képzésre is lehetőség van.” - Szőke Viktória 

 

„A Pannon Egyetem nagyon jó választás volt számom-

ra, nem bántam meg a döntésemet. Barátságos környe-

zet, segítőkész, támogató tanárok, érthető, jól szerve-

zett tanórák, és ami számomra turizmus-vendéglátás 

szakos hallgatóként nagyon fontos, a külföldi szakmai 

gyakorlat, ami az egyetemi oktatók támogatása nélkül 

nem jöhetett volna létre. Mindenkinek csak ajánlani 

tudom!” - Molnár Fanni 
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HALLGATÓINK MONDTÁK…  

„Az elmúlt néhány év csak megerősítette azt, hogy korábban jó döntést hoztam, jól választottam. Nagyon jól érez-

tem magam itt, az oktatók mindig segítőkészek, kedvesek voltak. Rengeteg lehetőséget biztosított számunkra az 

egyetem, mind szakmai gyakorlatok, mind szabadidős tevékenységek terén. Remélem, hogy a turizmus-menedzsment 

mesterszakot is sikerül majd itt folytatnom.” - Simon Katalin 

FOKSZ - TOVÁBBTANULÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEN 

KAPCSOLAT: 

 www.gtk.uni-pannon.hu felveteli@gtk.uni-pannon.hu (88) 624-860 www.facebook.com/pegtk  

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ELŐ-

NYEI: 

 - Felsőfokú szakképzettséget biztosít. Felsőfokú okleveled 

pedig előnyt jelent majd az álláskeresés során. 

- A jogszabályi minimum ponthatár 240, ami alacsonyabb, 

mint az alapképzési szakok esetében, ahol ez 280 pont. 

- A ponthatárok alacsonyabbak, mint az alapképzéseknél, 

így nagyobb eséllyel jutsz be állami ösztöndíjas képzésre. 

Tehát, ha úgy érzed, hogy az alapképzésre történő bekerü-

léshez kevés a pontod, akkor jelentkezz FOKSZ-ra! 

- Ha a FOKSZ után továbbtanulsz alapszakon, akkor 33 

vagy 90 kreditet elismerünk, ami fél vagy másfél évvel le-

rövidíti az alapszakos tanulmányaidat. 90 kreditet a besoro-

lási alapszakon, 33 kreditet más gazdasági alapszakon tör-

ténő továbbtanulás esetén számítunk be. 

- Ráadásul, ha a FOKSZ után gazdasági képzési területen 

folytatod a tanulmányaidat, akkor a felvételi során 10-32 

többletpontot kaphatsz az okleveled eredményétől függően. 

Tehát még a felvételi pontszámodat is növeled a FOKSZ 

oklevelednek köszönhetően, s így az állami ösztöndíjas 

ponthatárt is nagyobb eséllyel éred el, ha alapszakra jelent-

kezel.  

- Nappali és levelező, állami ösztöndíjas és önköltséges 

formában is indulnak a képzések.  

- Egyszerű jelentkezés a www.felvi.hu E-felvételi rendsze-

rén keresztül. 

A felsőoktatási szakképzés, rövidítve FOKSZ, felsőfokú szakképzettséget biztosít, de nem minősül felsőfokú végzett-

ségi szintnek: a hallgatók nem diplomát, hanem felsőfokú oklevelet kapnak. Számos előnnyel bír, ezért érdemes a fel-

vételi döntés meghozatala során ezekkel a képzésekkel is számolni. 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK A PE-

GTK-N: 

- Gazdálkodási és menedzsment 

- Kereskedelem és marketing 

- Pénzügy és számvitel 

- Turizmus-vendéglátás 




