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A jelentkező adatai 

Vezetéknév: Utónév: 

Születési vezetéknév: Születési utónév: 

Állampolgárság:  

Születési idő: Születési város: 

Születési ország: Születési megye: 

Anyja neve: 

Állandó 

lakcím: 

irányítószám: város: 

utca, házszám, emelet, ajtó: 

Értesítési 

cím: 

irányítószám: város: 

utca, házszám, emelet, ajtó: 

Adóazonosító jele:            

TAJ szám:          Személyi ig. szám: 

Telefonszám: Email cím:                                                                   @ 

Munkahely neve: 

Munkahely 

címe: 

irányítószám: város: 

utca, házszám: 

Foglalkozás: Beosztás: 

Felsőfokú végzettség megnevezése 
a szakirány megjelölésével: 

 

 
 

Oklevelet kiállító intézmény neve: 

Oklevél kelte: Oklevél száma: Oklevél nyomtatvány sorszáma: 

 
Jelölje be, hogy melyik képzésre kíván jelentkezni, több jelölés esetén sorszámot használjon:  
  
 
4 féléves pedagógus  szakvizsgával záruló képzések:  Költség: 130.000 Ft/félév 

Kiemelt tanulmányterületek: 

 Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek   

 Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő 

 Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő 

 Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő 

 

 



4 féléves pedagógus szakvizsgát és újabb szakképzettséget adó képzés: Költség: 130.000 Ft/félév 

 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga   

Pedagógus szakvizsgával rendelkezőknek 2 félév 

 

 

4 féléves újabb szakképzettséget adó képzések: 

 Fejlesztőpedagógus Költség: 130.000 Ft/félév      

 

 

3 féléves újabb szakképzettséget adó képzés: 

 Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia   Költség: 130.000 Ft/félév    

  

 

 
 

 

A jelentkezési laphoz csatolandó: 

 oklevél másolat 

 a 4.000.- Ft-os regisztrációs díj átutalásáról szóló bizonylat 
 
 
 
20….. …………………………………………………. 
 
         …………………………………………….. 
             a jelentkező aláírása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók 
 
 

Jelentkezés beérkezési határidő: 2019. augusztus 20.  
 
A kitöltött jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt az alábbi címre küldje:  
 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 
Nagy Katalin tanulmányi előadó 
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.  
 

 
 
 

 A jelentkezési lapon szereplő képzések előreláthatóan már augusztus 21-től 

indulhatnak, így kérem a konzultációról honlapunkon tájékozódjon! 

/gygyk.unideb.hu, Hallgatóknak menü, Oktatás almenü, Konzultáció címszó alatt/ 

 Jelentkezni a jelentkezési határidőig a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá 

kapcsolódó mellékletek (oklevél másolat, valamint a 4.000.- Ft-os regisztrációs díj 

átutalásáról szóló bizonylat) postai úton történő megküldésével lehet. 

 A regisztrációs díj befizetése átutalással lehetséges: 

Címzett: Debreceni Egyetem 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 

A közleményben feltüntetendő: a jelentkező neve és 1E1L BP00 OFFI – GYFK 

 A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap postai úton 

valamennyi szükséges melléklettel beérkezett. 

 A regisztrációról, valamint a képzés kezdéséről emailben tájékoztatjuk. 

 

 


