
FELVÉTELI ELJÁRÁSREND KÜLFÖLDI JELENTKEZŐK 

RÉSZÉRE 
angol nyelvű BSc és Előkészítő képzés esetén 

 

A felvételi eljárás menete: 

1. Jelentkezés 

a. A jelentkező elküldi elektronikusan a jelentkezését a Főiskola honlapján 

keresztül, vagy e-mailen a wesley@wjlf.hu e-mail címre.  

b. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

i. Személyi adatokat tartalmazó felvételi adatlap 

ii. Érettségi bizonyítvány 

iii. Nyelvtudást igazoló dokumentum 

iv. Útlevélmásolat 

v. Motivációs levél 

vi. Önéletrajz 

vii. Declaration on voluntary leave form (EU-n kívüli jelentkezők esetén) 

viii. Regisztrációs díj befizetésének igazolása 

c. A regisztrációs díj 50 € és nem téríthető vissza. 

d. Jelentkezési határidő: alap eljárás: július 15., keresztféléves eljárás: november 

15. 

2. Visszajelzés 

a. Amennyiben a megküldött dokumentumok nem megfelelőek, a jelentkező e-

mailen kap felszólítást hiánypótlásra. 

b. A teljes jelentkezési dokumentáció elektronikus tárolásáról a Tanulmányi 

Hivatal gondoskodik. 

c.  A teljes jelentkezési dokumentációt a Tanulmányi Hivatal vezetője és az 

érintett tanszék vezetője (vagy az általa kijelölt személy) átvizsgálja és dönt a 

felvételi eljárás megindításáról vagy a jelentkezés elutasításáról. 

d. A döntésről a jelentkezőt e-mailben értesíti a Tanulmányi Hivatal.  

e. Az elutasító döntést indokolni kell. 

f. A döntés kiküldésének határideje: július 20., november 20. 

3. Felvételi meghallgatás 

a. A meghallgatás időpontjáról és a szükséges technikai feltételekről a jelentkező 

a jelentkezés elfogadásáról szóló döntést közvetítő e-mailben kap tájékoztatást. 

b. A jelentkező jogosult időpontmódosítást kérni a Főiskola által megadott 

meghallgatási időszakon belül. 

c. Meghallgatási időszakon kívüli időpont csak egyéni méltányosság esetén 

adható, melyről a Főiskola rektora dönt.  

d. A meghallgatás módja: szóbeli elbeszélgetés skype-on keresztül, kép- és 

hangátviteli kapcsolat során. 

e. A meghallgatás nyelve: angol 

f. A meghallgatás időtartama: 30-45 perc 

g. A meghallgatás résztvevői: a jelentkező és a Főiskola Felvételi Bizottsága. A 

Felvételi Bizottság létszáma maximum 3 fő, melybe minimum egy tagot a 

rektor, egy tagot az érintett tanszék vezetője delegál.  



h. A meghallgatás során a Felvételi Bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel a 

jelentkezőnek annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak: 

i.  a képzéshez szükséges szakami és nyelvi ismeretek meglétéről,  

ii. a jelentkező elhivatottságáról a választott szakmaterület irányában,  

iii. a jelentkező képes külföldön, önállóan tanulmányokat folytatni 

iv. a jelentkező motivált abban, hogy végrehajtsa a teljes képzési 

programot 

i. Meghallgatási időszak: a jelentkezés lezárultát követő 2 hét. 

j. a felvételi eljárásáról jegyzőkönyv készül.  

4. Felvételi eredménye 

a. A felvételi határozatot a Felvételi Bizottság hozza meg. 

b. Értékelési szempontok:  

i. Érettségi eredmények átlaga (max. 40 pont) 

ii. Szakmai ismeretek (max. 20 pont) 

iii. Angol nyelvismeret (max 20 pont 

iv. Habitus-motiváció (max 10 pont) 

c. A sikeres felvételhez a megszerezhető 100 pontból minimum 60 pont 

megszerzése szükséges. Kategóriánkként szükséges minimum az adott 

kategória maximális pontszámának 30%-a.  

d. A felvételi eredményéről a Főiskola e-mailen értesíti a jelentkezőt. Az értesítés 

tartalmazza az elért felvételi pontszámot is. 

5. Felvételi Határozat 

a. Sikertelen felvételi eljárás esetén a jelentkező az erről szóló értesítéssel együtt 

megkapja az elutasításról szóló Felvételi Határozatot. 

b. A felvételi határozat ellen a jelentkező jogorvoslatot kérhet a Főiskola 

rektorától a határozat kiküldésétől számított 15 napon belül.  

c. A sikeres felvételi eljárásról kapott értesítés után a jelentkező befizeti az első 

és az utolsó félév képzési díját, és az erről szóló igazolást megküldi a 

Főiskolának. 

d. Ezután a Tanulmányi Hivatal megküldi a felvételről szóló Felvételi 

Határozatot.  

e. A Felvételi Határozat birtokában a jelentkező megkezdi a beutazási vízum 

igénylését. 

 


