„MERRE TOVÁBB? IRÁNY
A JÖVŐM!”

ONLINE PÁLYAORIENTÁCIÓ 2021.01.25.
Kedves Végzős Tanulóink!
Kedves érdeklődők!
A kialakult járványügyi helyzet miatt, ezen
a felületen kívánunk információkat adni a
felvételi előtt álló tanulóknak valamint
azoknak is, akik még csak érdeklődnek,
keresgélnek
a
továbbtanulási
lehetőségek közül. Bízunk abban, hogy
mindenki megtalálja megának azokat az
online felületeket, érdekes interaktív
kapcsolódási
pontokat,
ahol
érdeklődésének megfelelő tájékoztatókat
kaphat!
Jó
időtöltést
kívánunk
mindenkinek!

„Minden, ami
felsőoktatás!”

„Keresztféléves képzések:
02.15.”
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WWW.FELVI.HU
Bizonyára sokan vagytok, akiket a középiskolai
tanulmányok végeztével valamilyen felsőoktatási
intézményben történő továbbtanulás érdekel. Számos haza
neves egyetem képzési kínálatából tudtok válogatni, a
www.felvi.hu oldalon. Miért is fontos, hogy az oldalon
regisztrálj?









a felsőoktatási felvételi eljárásban csak online
felületen történő ügyintézésre van lehetőség
a felvi.hu oldalon már az érettségire való felkészítést
segítő információkat is találsz, pl. emelt szintű
érettségire felkészítés az általad választott egyetemen
határidők nyomon követése
korábbi évek felvételi ponthatárai
önismereti és pályaorientációs kérdőívek melyek
segítik a biztos választás megalapozását
külföldi tanulmányokkal kapcsolatos információk
felsőoktatási ösztöndíjakban való részvétel
diplomás pályakövetőrendszer megismerése, melynek
tükrében láthatod, hogy az általad választott képzés
hol helyezkedik el a munkaerőpiacon
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ONLINE
NYÍLT
NAPOK
2021. JANUÁR ÉS
2021. FEBRUÁR
HÓNAPOKBAN

1.

Eszterházy Károly Egyetem
Dátum: 2021. január 28. 15:00
weboldal: www.uni-eszterhazy.hu

2.

Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Állam és
Jogtudományi Kar
Dátum: 2021. január 29.09:00
weboldal: www.elte.hu

3.

ELTE Informatikai Kar
Dátum: 2021. január 28. 15:00
www.inf.elte.hu/nyiltnap2021

4.

Budapesti Metropolitan Egyetem
Dátum: 2021. január 27. 16:00
nyiltnap.metropolitan.hu/kutnyiltnap

5.

Milton Friedman Egyetem
Dátum: 2021. január 27.
www.miltonfriedman.hu

6.

Szent István Egyetem
(szarvasi Campus)
Dátum: 2021. január 26. 14:00
www.gk.szie.hu

7.

Szent István Egyetem
(kaposvári Campus)
Dátum: 2021. január 30.
https://kaposvar.szie.hu

8.

Szent István Egyetem Georgikon Kar
Dátum: 2021. január 29. 9:30
felveteli.georgikon.szie.hu

9.

Szent István Egyetem (KK)
Dátum: 2021. január 25.
www.szie.hu

10. Andrássy Gyula Budapesti
Német Nyelvű Egyetem
Dátum: 2021. február 9. 16:00-19:00
https://www.andrassyuni.eu/
11. Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Dátum: 2021. február 2. 10:00
www.kre.hu
12. Óbudai Egyetem Neumann János
Informatikai Kar
Dátum: 2021. február 4. 10:00-14:00
www.nik.uni-obuda.hu

További nyílt napokról részleten információt találhatsz: https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap/!NyiltNap/index.php?honap=8&szer_id=0
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„SZAKMAVILÁG”
WWW.SZAKMAVILAG.HU

https://szakmavilag.hu
/#videok

A
www.szakmavilag.hu
honlapon
megismerheted
a
Magyarországon
szakképző iskolában (szakközépiskolában,
szakgimnáziumban)
tanított
összes
szakmát. Minden szakma esetében
megtalálhatók a szakmai képzés jellemzői,
valamint a végzést követően várható
munkaerőpiaci lehetőségek rövid leírása.
A képzésről megtudhatod többek között,
hogy az milyen hosszú, milyen
készségeket kell hozzá elsajátítani. Ezen
felül tájékozódhatsz az adott képzéshez
kapcsolódó munkaerőpiaci lehetőségek
olyan mutatóiról is, mint például a
pályakezdők várható bére és hogy a
végzősök hány százaléka helyezkedett el a
szakmájában.

https://szakmavilag.hu/ker
desek/kompetenciakerdoiv
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A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal pályaorientációs oldala gazdag pályatervezési és tanácsadói információkkal
lát el tanulmányaid további folytatása terén vagy munkaerőpiacon történő szerepvállalásod kapcsán. Biztos értesülhetsz:
 pályatervezés területén
 szakmai képzések területéről
 önismereti és pályaalkalmassági egyéni tesztekről
 diplomás pályakövetésről
 álláskeresési információkról
 okleveles technikusképzésekről
 felnőttképzési programokról
 szakmai oktatást érintő szakmai rendezvények időpontjairól.

Karriertervezés az alábbi linken:

https://palyaorientacio.nive.hu/videotar/kamaraakademia-light-a-karriertervezesrolerthetoen-rendhagyo-palyaorientacios-osztalyfonoki-ora-baranya-megyei-kereskedelmi-esiparkamara
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