
Tájékozódás a PTE ETK online érettségi felkészítő tanfolyamáról, a felvetelizoknek.
etk.pte.hu weboldalon, vagy a +36  (30) 368 9928-as telefonszámon. 

Jelentkezés a tanfolyamra a www.etk.pte.hu/efelkeszito oldalon. Tanfolyamainkat el-
sősorban karunk képzéseire jelentkezőknek szervezzük, de szeretettel várunk minden 
tanulni vágyót! A jelentkezés folyamatos, de célszerű már a tanfolyam első hetétől – 
2020. november 16-ától – a résztvevők között lenni.

A jelentkezést követően megküldjük a tanfolyam weboldalához való belépéshez szük-
séges felhasználónevet és jelszót, melynek segítségével be tudnak lépni a Moodle 
rendszerbe ahol a képzés zajlik, valamint megküldjük a Moodle rendszerhez a hasz-
nálati útmutatót.
Heti bontásban feltöltésre kerülnek a tananyagok és a tudást mérő teszt kérdések, 
valamint láthatóak a konzultációs időpontok, amikor online videó konzultáció formá-
jában interaktív módon találkozhatnak az oktatóval, élőben átbeszélhetőek a tananya-
gok.

A résztvevők 20 héten át a saját tempójukban haladhatnak a tananyagok feldolgo-
zásával és a tárgyi tudást ellenőrző online tesztekkel, illetve egyéni igényeik szerint 
élhetnek az online konzultációs órák lehetőségével.

A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje 2021. február 15-e. Je-
lentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges a  felvi.hu oldalon. 

Érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi 
vizsgaidőszakban lehet tenni. A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidő-
szak esetén szintén 2021. február 15-e. 

*Figyelem! Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba kü-
lön-külön kell jelentkezést benyújtani!

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal 
történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani, az 
Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani. 
További információk: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021ta-
vaszi_vizsgaidoszak/jelentkezes
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Érettségi vizsga a 2021. évi május-júniusi vizsgák időpontjai megtekinthetőek: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/2021ta-
vasz_vizsgaidopontok

A felvételi eljárás során az érettségi eredményeket (májusi vizsgaidőszak eseté-
ben) hiánypótlás keretében lehet benyújtani a felvi.hu oldalon, várhatóan 2021. 
június elejéig).

2021. szeptemberében beiratkozás a választott felsőoktatási intézménybe!

Eredményes tanulást, sikeres érettségi vizsgát és felvételi eljárást kívánunk!

#ETKcsalád
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