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240 pont 
bármelyik 2 érettségi tárgyból
NEM SZÜKSÉGES emelt szintű érettségi

A Dunaújvárosi Egyetem öt FOSZK szakot hirdet

Bejutási feltételek



képzési idő 2 év, szakképzettséget ad
2 év után kredit beszámítással továbbjutási
lehetőség a diplomás képzésre*
államilag támogatott (ingyenes) képzés
kollégiumi elhelyezés minden nappalis
hallgatónak
15 000 Ft/hó nettó ösztöndíjat kap minden
elsőéves hallgató

 Aki általános képzésben vett részt és szeretne
valamilyen szakmát tanulni.
Aki részt vett valamilyen szakképzésben, de új
területet szeretne megismerni. 
Aki szeretne diplomát szerezni, de hiányzik a
nyelvvizsgája, vagy nem sikerült elég jól az
érettségije.

A képzések jellemzői:

*A FOSZK képzések tananyagai úgy lettek kialakítva, hogy
egybeessenek az adott szak diplomás alapképzéseivel, így tantervet
követve újabb 1,5-2 év tanulással megszerezhető a diploma.

Kinek ajánljuk a FOSZK képzéseket?
1.

2.

3.

www.uniduna.hu

kommunikacio@uniduna.hu



Hogyan zajlik a képzés?
A diplomás képzéssel megegyező módon, az 
egyetem területén az adott tárgyat tanító egyetemi 
tanár oktatásával. 

Hogyan lehet továbbjutni a diplomás képzésre?
A FOSZK képzés 2. évének, februárjában jelentkezhet az adott
szak egyetemi alapképzésére. Az év június 30. napjáig kell
alkalmassá válnia a felvételire, azaz le kell tennie egy emelt
szintű érettségit.

Óriási előnye a FOSZK képzésnek, hogy a tanuló úgy
kezdheti el egyetemi tanulmányait, hogy még nem
rendelkezik a szükséges pontszámmal,
nyelvvizsgával, közben a Dunaújvárosi Egyetem
emelt szintű érettségire, angol nyelvű középfokú
nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamára járhat.

A diplomás képzésre felvételt nyert hallgató FOSZK
képzésen tanult tantárgyainak többsége
beszámításra kerül, azokat nem kell újra tanulnia.



Levelezős képzésre is van lehetőség?
Igen, minden FOSZK és alapképzésre lehet jelentkezni
levelezős tanrendben is. A képzések pénteki és szombati
napokon zajlanak, félévente 6-7 alkalommal.

Milyen jogokkal rendelkezik a FOSZK-os hallgató?
Teljes jogú, nappali tagozatos egyetemistaként élvezheti egy
modern egyetem szolgáltatásait (ösztöndíjak, sportolási
kedvezmények, tanfolyamok, kollégiumi ellátás,
hagyományőrző rendezvények stb.).

Gazdálkodási és menedzsment

Ezzel a végzettséggel kiválóan el tud helyezkedni
gazdasági, számviteli, statisztikai, vagy marketing
területen munkatársi pozícióban. 

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55% - 45%

Gazdálkodási és menedzsment BA alapszakon 
való továbbtanulás esetén beszámításra 
kerül legalább 90 kredit.



                        Gazdaságinformatikus
Ezzel a végzettséggel kiválóan el tud helyezkedni
rendszergazdaként, adatbázis-tervező és
üzemeltetőként, számítógép-hálózati elemző és
üzemeltetőként, továbbá informatikai és
kommunikációs rendszereket üzemeltető
technikusként. 

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%–60%

Gazdaságinformatikus BSC alapszakon való továbbtanulás
esetén beszámításra kerül legalább 90 kredit.

                                      Mérnökinformatikus
          Ezzel a végzettséggel kiválóan el tud
      helyezkedni rendszergazdaként, adatbázis 
 tervező és üzemeltetőként, webrendszer 

      és telekommunikációs technikusként.

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%–60%.

Mérnökinformatikus BSC alapszakon való továbbtanulás
esetén beszámításra kerül legalább 90 kredit

Kérdésed van?
Hívjon minket telefonon 

+36 (25 ) 551  274



Műszaki (gépészeti specializáció)
Ezzel a végzettséggel kiválóan el tud helyezkedni
anyag-, gépész-, vegyésztechnikusként, továbbá be
tud tölteni minőségbiztosítási vagy energetikus
pozíciókat. 

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%–60%

Anyag- vagy Gépészmérnök BSC alapszakon való
továbbtanulás esetén beszámításra kerül legalább 90 kredit 

Televíziós műsorkészítő
Ezzel a végzettséggel kiválóan el tud helyezkedni
televíziós operatőrként, vágóként, szerkesztő-
riporterként, műsorvezetőként, reklámfilmesként,
vagy akár multimédia-fejlesztőként, grafikusként. 

Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%-45%

A specializált televíziós műsorkészítő FOSZK képzésben
tanult tantárgyak csak egy része számítódik be
alapkézésen.

Kövess minket a biztos információkért!

 
www.uniduna.hu


