JELENTKEZÉSI LAP
Szak (A megfelelő aláhúzandó):

Vaisnava teológia BA

Vaisnava jógamester BA

Munkarend (A megfelelő aláhúzandó):

Levelező

Nappali

Finanszírozási forma (A megfelelő aláhúzandó):

Állami ösztöndíjas

Önköltséges

I. Személyes adatok
Név: ______________________________________________ Születési név: ______________________________________
Anyja neve: ________________________________________ Állampolgárság: ____________________________________
Tartózkodás jogcíme nem magyar állampolgárok esetében: _____________________________________________________
Születési hely (megye és ország is): ________________________________________ Születési idő: ____________________
Személyi ig. szám:____________________________________TAJ szám: _________________________________________
Adóazonosító jel: ____________________________________
E-mail cím (Fontos! Minden tanulmányi értesítés e-mailben történik.): ____________________________________________
Állandó lakásának címe (megye is):________________________________________________________________________
Levelezési cím (ha eltérő az állandótól): ____________________________________________________________________
Mobil szám: __________________________________ Otthoni / munkahelyi telefonszám: ___________________________
Foglalkozás: __________________________________________________________________________________________

II. Érettségi bizonyítvány
Bizonyítványt kiállító intézmény neve és székhelye: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Képzés munkarendje:
A bizonyítvány kelte:

nappali / esti / levelező / távoktatás / egyéb (a megfelelő aláhúzandó)
A bizonyítvány nyomdai sorszáma: ___________________________

III. Felsőoktatási tanulmányok
Más felsőfokú intézményben korábban oklevelet/diplomát 1 szereztem (aláhúzandó):

igen / nem

Ha igen:
1. Oklevél/diploma
Az intézmény megnevezése: _____________________________________________________________________________
Képzés munkarendje:

nappali / esti / levelező / távoktatás / egyéb (a megfelelő aláhúzandó)

A bizonyítvány kiállításának dátuma: ____________________ Bizonyítvány nyomdai sorszáma: _______________________
1

OKJ tanfolyamon, képzésen szerzett bizonyítvány nem minősül diplomának.

2. Oklevél/diploma
Az intézmény megnevezése: _____________________________________________________________________________
Képzés munkarendje:

nappali / esti / levelező / távoktatás / egyéb (a megfelelő aláhúzandó)

A bizonyítvány kiállításának dátuma: ____________________ Bizonyítvány nyomdai sorszáma: _______________________
Ha további okleveleket/diplomákat szerzett, akkor kérjük, hogy azok adatait külön lapon adja meg és csatolja a jelentkezési
laphoz.

IV. Nyelvvizsgák
1. Nyelvvizsga
Nyelvvizsga nyelve: ____________________________________________________________________________________
Foka: alapfok (B1) / középfok (B2) / felsőfok (C1)
Típusa: szóbeli (A) / írásbeli (B) / komplex (C)

egynyelvű / kétnyelvű

Fajtája: általános / szaknyelvi

Nyelvvizsga bizonyítványának száma: ____________________ Megszerzés dátuma: _________________________________
2. Nyelvvizsga
Nyelvvizsga nyelve: ____________________________________________________________________________________
Foka: alapfok (B1) / középfok (B2) / felsőfok (C1)
Típusa: szóbeli (A) / írásbeli (B) / komplex (C)

egynyelvű / kétnyelvű

Fajtája: általános / szaknyelvi

Nyelvvizsga bizonyítványának száma: ____________________ Megszerzés dátuma: _________________________________
Ha további nyelvvizsgákat tett, akkor kérjük, hogy azok adatait külön lapon adja meg és csatolja a jelentkezési laphoz.

V. Rendelkezések
Amennyiben nem nyerek felvételt a Vaisnava jógamester BA szakra, kérem átirányításomat a Vaisnava teológia BA szakra
(aláhúzandó, csak a Vaisnava jógamester szakra jelentkezők töltik ki):

igen / nem



Igen, szeretnék feliratkozni a felvételi tájékoztató hírlevélre, amelyen keresztül a felvételit segítő információkat kapok.
(Tegyen X-et a kis keretbe, amennyiben igényli a hírlevelet.)
Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a beiratkozási lapon lévő adataimat az intézmény saját céljaira felhasználhassa,
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

________________ , ______ év ___________ hónap ______ nap

jelentkező aláírása

