Egyetemi előkészítő képzés
2015–16-os tanév
(„nulladik év”)

Balassi Intézet
Milyen képzés az egyetemi előkészítő?
 a Balassi Intézet tízhónapos előkészítő képzésén határon túli magyar hallgatók
felkészítése folyik az emelt szintű magyarországi érettségire (a magyarországi egyetemi
képzésre meghatározott 2 tantárgyból letett érettségi vizsgával lehet bekerülni, mely a
nyugati szórványba élők számára felvételi vizsgának tekinthető, hiszen ők már tettek
érettségi vizsgát a származási országukban).
 az Intézetben az alábbi tantárgyakat lehet tanulni: matematika, fizika, informatika, kémia,
biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv és testnevelés
 intenzív képzés: közel 30 tanítási hét és tantárgyanként heti 12–20 óra, konzultációs
lehetőség, próbaérettségi vizsgák
 a magyar nyelvi hátrányokkal küzdő hallgatók (akik nem eléggé tudnak magyarul a
majdani egyetemi tanuláshoz) magyart is tanulnak, a tanév elejétől kezdve /számukra
bizonyos feltételek mellett lehetőség van egy esetleges 2. előkészítő ösztöndíjas évre is,
amennyiben 1 év alatt nem sikerülne megszerezni a szükséges tudást)
 a képzésre beiratkozhatnak önköltséges hallgatók is, akiknek tudunk kollégiumi
elhelyezést is biztosítani
Miért érdemes nálunk tanulni?
 a rendkívül intenzív képzés során hallgatóink a magyarországi emelt szintű érettségi
követelményeknek megfelelő tudásra tesznek szert
 a sikeres egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátíthatnak el
 a bizonytalan hallgatóknak még egy tanulással töltött év áll rendelkezésükre, hogy
döntsenek a továbbtanulásukról
 az ösztöndíjasok magyar állami ösztöndíjat kapnak, jogosultságot TB ellátásra és
diákigazolványra
 ingyenes tankönyvellátás, könyvtárhasználat
 az ösztöndíjasoknak ingyenes, önköltségeseknek kedvezményes kollégiumi elhelyezés,
kulturális programok, színház és múzeumlátogatás, filmklub
Honnan kaphatnak információkat a képzés részleteiről és a kollégiumról?
 a Balassi Intézet honlapján: http://www.balassiintezet.hu/hu/kepzesek/egyetemi-elokeszito/
és http://www.balassiintezet.hu/hu/kepzesek/egyetemi-elokeszito/10009headermenu/kepzesek/691-erettsegi-elokeszito-magyar-anyanyelvuek-szamara/
valamint a www.martonaron.hu honlap
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 Bori István tagozatvezető-helyettes: istvan.bori@bbi.hu

Tel.: +36-1-766-5732

 Dienes Judit Emese tagozati előadó: dienes.judit@gmail.com Tel.: +36-1-766-5791

Mikor és hol kell jelentkezni az előkészítő pályázatára? (pályázattal és benyújtandókról
pontos


a pályázatok (tájékoztatók) megjelenésének várható ideje: 2015. május vége - június
A pályázatok benyújtási helye majd: Wurst Elisabeth oktatási szervezőnél /
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége
(NYEOMSZSZ)/
Mobil: 00-43-6644649505
Fax: 00-43-1-887-3908
E-mail: elisabeth.wurst@gmx.at
beadási cím: Austria, A-1230 Wien Ketzergasse 376-382 /2/2
(Itt érdemes a pályázat részleteiről, benyújtandó iratokról is információt kérni)

 a felvétel a majd benyújtott pályázati anyag alapján, alapvetően a középiskolai év végi
eredmények és az érettségi eredmények alapján történik
A fentiekről részletesebb és pontos információkat a pályázati kiírás fog tartalmazni.
Érdeklődni angol nyelven is lehet a megadott elérhetőségeken.
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