DEBRECENI EGYETEM
B AL ÁS H Á Z Y J Á N O S G Y A K O RL Ó K Ö Z É PI S K O L Á J A
ÉS KOLLÉGIUMA

JELENTKEZÉSI LAP
Iskolai rendszerű technikus képzésekre
Képzési idő: 1 év
A következő képzéseket azoknak a tanulóknak hirdetjük, akik érettségi vizsgát tettek
ágazati szakmai tantárgyból!
A választott szakképesítés: a következő középfokú OKJ-s szakképzésre jelentkezem:
Mezőgazdasági technikus (54 621 02)
Pénzügyi- számviteli ügyintéző (54 344 01)
Élelmiszeripari technikus (54 541 02)
Amennyiben több képzés is érdekeli, kérem, sorszámozással állítson fel sorrendet, milyen
sorban vegyük figyelembe jelentkezését!
Személyi adatok:
Név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Elérhetőség: telefon:

e-mail:

Nyilatkozom arról, hogy államilag finanszírozott szakképesítést még nem szereztem. Tudomásul veszem, hogy az adatokban történő bármi változást 8 napon belül az iskolának jeleznem kell.
Végzettségre vonatkozó adatok:
Iskolai végzettség:
Nyelvismeret:
Iskola neve, címe ahol érettségit szerzett/szerez:

Egyebek:
Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezett-e?

igen

nem

Jelentkezett-e más intézménybe érettségire épülő szakképzésre?

igen

nem

Felvétele esetén kollégiumi férőhelyet, illetve menzát kér-e:

A jelentkezés feltétele:








érettségi végzettség
ágazati szakmai érettségi vizsga
legfeljebb 23. betöltött életév (2017-ben)
felvételit nem tartunk
a felvételi döntés során elsőbbséget élveznek a Debreceni Egyetem Balásházy János
Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában érettségizett diákok, ezen túl a felvételi
döntés a tanulmányi eredmények (ágazati szakmai érettségi eredménye, majd az érettségi átlageredménye) figyelembe vételével történik
egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek mezőgazdasági technikus,
élelmiszeripari technikus esetén

Jelentkezési határidők:
 Előzetes jelentkezési határidő: 2017. április 28.
 Végleges jelentkezési határidő: 2017. június 30. (a benyújtandó dokumentumok beadási határideje)
 Pótjelentkezés határideje: 2017. augusztus 9. (csak abban az esetben, amennyiben
van szabad férőhely)
A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:
 jelentkezési lap
 12. évfolyam év végi eredményeit tartalmazó középiskolai bizonyítvány másolata
 érettségi bizonyítvány másolata
A jelentkezés módja:
A kitöltött jelentkezési lapot a bizonyítvány másolatokkal együtt személyesen vagy postai
úton kell eljuttatni az iskola titkárságára.
A postai úton beküldött jelentkezések borítékján kérjük feltüntetni: „Technikus jelentkezés”.
A jelentkezők részére BEIRATKOZÁS:
 2017. július 26-én 9.00-12.00-ig
 2017. augusztus 2-án 9.00-12.00-ig.
Debrecen, 2017.

hó

nap

a jelentkező aláírása

H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 518-690, Fax: (52) 518-690 E-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu

