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JELENTKEZÉSI LAP 

a MATE Szent István Campus  

2 féléves, levelező munkarendű Agrármérnöktanár mesterképzési szakára 

 

Beküldési határidő: 2021. augusztus 25. 

 

(Kérjük a jelentkezési lapot elektronikus vagy kézzel írt formában (2 oldalas nyomtatással) olvashatóan kitölteni!) 

 

 

 

Név:  

Születési név:  

 

Születési hely:  Szül. idő:     év   hó   nap 

 

 

Anyja neve:  

Lakcím: 

Irányítószám:      Település:  

 

Utca, házszám, emelet, ajtó:  

Értesítési cím: 

Irányítószám:      Település:  

 

Utca, házszám, emelet, ajtó:  

 

Tel. (mobil):  

E-mail cím:  @  

 

Legmagasabb iskolai végzettsége:  EGYETEM / FŐISKOLA / BA / BSc / MA / MSc * 

Végzettséget kiállító intézmény neve:   

Oklevél száma, kelte:  

 

Az oklevél szerinti képesítés megnevezése:   

Másoddiploma vagy egyéb szakképzettség:  

 

  

 

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  Nyelv:  Szint:  

 

 

Nyilatkozom, hogy a megjelölt képzési helyszínre/helyszínekre jelentkezem (a megfelelőt kérjük X-el jelölni): 

 

 

Képzési hely Első helyen Második helyen 

Gödöllői Campus                    

Budapesti Campus   
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Címe:  

Beosztása:  

Pedagógus munkakörben 

eltöltött évek száma:                       
 

 

 

Kötelező mellékletek: 

• legmagasabb iskolai végzettséget igazoló OKLEVÉL másolata 

• motivációs levél és önéletrajz 

• nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata 

 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:  

•    fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása  

•    további nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

•    OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása 

 

 

Alkalmassági vizsga: 

• a tanári mesterképzéseknél szóbeli alkalmassági vizsga van, amely két részből áll: 

o a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb. 

o a felvételi bizottság által adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni, és a 

lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni. 

• az alkalmassági vizsga időpontjáról és módjáról, a jelentkezési időszak lezárása után adunk részletes 

tájékoztatást, az aktuális járványügyi korlátozások figyelembevételével. 

 

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a mellékleteket kérjük, szíveskedjék a következő címre postai  és 

elektronikus úton eljuttatni hozzánk:  

 

 

  

CAMPUS FŐIGAZGATÓSÁG 

2100 GÖDÖLLŐ, PÁTER K. U. 1. 

E-mail: bakos.izabella.maria@uni-mate.hu  

 

 

 

……….…………., 2020. ………….. hó……. nap 

*(megfelelőt kérjük aláhúzni) 

…………………………………… 

jelentkező aláírása 

 

 

Nyilatkozom, hogy a megjelölt finanszírozási formára/formákra jelentkezem (a megfelelőt kérjük X-el jelölni): 

  

Finanszírozási forma Első helyen Második helyen 

Állami ösztöndíjas          

Önköltséges   

 

Jelenlegi munkahelye:  

 

Javasoljuk, hogy a kitöltött jelentkezési lapot az elküldés előtt fénymásolja le. 
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