GYŐRI SZC

Hogyan lehetsz a Baross diákja?

BAROSS GÁBOR

Központi írásbeli felvételi vizsga:
matematika és magyar nyelv

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
KÖZGAZDASÁGI
TECHNIKUM

Időpont:
2022.01.22. 10 óra
A pótló felvételi időpontja: 2022.01.27. 14 óra
Helye: a tanuló által választott iskola.
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.
A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői
kérelem és szakértői vélemény alapján,
az abban megfogalmazott javaslatok
figyelembevételével, a jogszabályban biztosított
eltérő bánásmód alkalmazásáról az iskola
igazgatója dönt.
Pontszámítás:
A felvételin elért pontokhoz (50 + 50 pont)
adjuk hozzá az általános iskola
5., 6., 7. osztály év végi, illetve a 8. osztály félévi
eredményeit az alábbi tantárgyakból:
magyar nyelv, irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv.
Rangsorolás:
A központi írásbelin szerzett (max. 100 pont) és a
hozott pontok (max. 100 pont) összegzése alapján
rangsoroljuk a tanulókat.

GYŐRI SZC
BAROSS GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM
OM-azonosító: 203037
Feladatellátási hely kódja: 015
Cím:

9024 Győr, Bem tér 20-22.

Telefon:

96/519-373

Mobil:

20/803-5624

Facebook:

facebook.com/barossgyor

E-mail:

barossgyor@gmail.com

A JÖVŐD KAPUJA!

FELVÉTELI

Igazgató: Bertháné Hári Gabriella
Fogadóórája: csütörtök: 13.30 - 14.30

TÁJÉKOZTATÓ

Pályaválasztási felelős: Ács Gabriella
Fogadóórája: szerda: 14.00 - 15.00

2022/2023-AS
TANÉV

Felvételi előkészítő:
magyar nyelv - 2021. december 14. (15 óra)
matematika - 2022. január 11. (15 óra)
A járványhelyzettől függően szervezve!
Honlap: www.barossgyor.hu
Honlapunkon naprakész információkkal,
külön felvételi blokkal állunk rendelkezésére.
A felvételivel kapcsolatok kérdéseket a következő
e-mail-címre várjuk: felvi.barossgyor@gmail.com

OM-AZONOSÍTÓ: 203037

FELADATELLÁTÁSI HELY KÓDJA: 015

PIACKÉPES GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAKMÁK * NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK *
TANULMÁNYUTAK PARTNERCÉGEKHEZ * ORSZÁGOS VERSENYEREDMÉNYEK *
DIÁKVÁLLALKOZÁS A TANIRODÁN * TÍZUJJAS GÉPÍRÁS * ECDL VIZSGAFELKÉSZÍTÉS * ÖSZTÖNDÍJ *
RENDEZETT KÖRNYEZET, JÓL FELSZERELT TANTERMEK, NAGYMÉRETŰ KONFERENCIA- ÉS TORNATEREM *
ATLÉTIKA, KÉZILABDA ÉS RÖPLABDA EDZÉSEK * KIEMELKEDŐ NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉGEK

A 2022/2023-AS TANÉVBEN
INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK:

innováció
hagyományőrzés
nyitottság
124 ÉVES SZAKKÉPZŐ
INTÉZMÉNY

KÓD

 BOLDOG ISKOLA CÍM

 PÉNZIRÁNYTŰ

BÁZISISKOLA

0911

 ECDL-VIZSGAKÖZPONT
 EURÓPAI PARLAMENT

Magyar-angol
két tanítási nyelvű
gazdálkodás és menedzsment
ágazati technikum
(1+5 év)
második idegen nyelv: német

FELVEHETŐ

Két tanítási nyelvű képzés:
16 fő

megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző

NAGYKÖVET ISKOLÁJA
 FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA
NEVELŐ ISKOLA

 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PARTNERINTÉZMÉNYE

OSZTÁLYTÍPUS
KÉPZÉSI IDŐ

0912

Amit a Baross kínál:
 ösztöndíj már a 9. évfolyamtól, mely tanulmányi
eredmény függvényében
tovább nőhet;
 szakmai gyakorlat tanirodai
keretek között;
 egyszerre két végzettség
(érettségi + technikusi)
megszerzése!

Magyar-német
két tanítási nyelvű
gazdálkodás és menedzsment
ágazati technikum
(1+5 év)
második idegen nyelv: angol

Hagyományos öt éves képzés:
Az érettségi bizonyítvány (meghatározott feltételek teljesítése mellett) középfokú„B2” komplex államilag elismert
nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

16 fő

Gazdálkodás és menedzsment
ágazati technikum
(5 év)
egy idegen nyelvvel
emelt óraszámban
(választható: angol vagy német)
megszerezhető szakképesítés:
A tanuló a 10. évfolyam végén,
az alapvizsga letétele után
választhat az ágazathoz tartozó
két szakma közül:
pénzügyi-számviteli ügyintéző
vagy
vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző:
gazdasági és jogi ismeretek + statisztika
+ banki ügyletek + pénzügy + könyvelés + adózás
+ gépírás + ügyviteli alapismeretek
+ számítógépes könyvelés + digitális dokumentáció
Elhelyezkedés a gazdasági élet számos területén!

megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző

0913

Az előkészítő év (18 nyelvóra/hét) után
9-13. évfolyamon több tantárgy angol/német nyelven!
A kétnyelvű érettségi bizonyítvány (meghatározott feltételek teljesítése mellett) felsőfokú „C1”
komplex államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal
egyenértékű okiratnak minősül.
Felsőfokú tanulmányok akár angol vagy német nyelven,
illetve nyelvterületen is folytathatók!

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző:

64 fő

gépírás + üzleti idegen nyelv + levelezés + protokoll + kommunikáció + gazdasági, jogi, vállalkozási ismeretek + marketing + ügyfélszolgálati ismeretek + rendezvényszervezés
+ üzleti terv készítése + munkaerő-gazdálkodás
Azonnali karrierlehetőség az állami szférában
vagy a magánszektorban!

Mindegyik képzésre jellemző:
Lehetőség nyílik magasabb képesítés (pl. vállalkozási mérlegképes könyvelő, adó-tanácsadó szakma) megszerzésére!
Szakirányú továbbtanulásnak minősülő képzési területek:
bölcsészettudomány, gazdaságtudomány,
jogi- és társadalomtudományok!
Technikusi oklevél = emelt szintű érettségi vizsga!

