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MSc FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA
BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
PTE SZMSZ 7b melléklete szerint

(A mesterképzés, valamint a szakirányú
Tudományegyetemen (2008.10.30.)

továbbképzés

felvételi

rendje

a

Pécsi

http://www.pte.hu/index.php?p=contents&cid=298

TANULMÁNYI PONTOK (hozott pontok)
13. § (1) és (2) bekezdések alapján minden felvételizőre általános számítási szabály:
oklevél minősítése
jeles (4,51- )
jó (3,51-4,50)
közepes (2,51-3,50)
elégséges (-2,50)

tanulmányi
pont
45 pont
36 pont
27 pont
18 pont

FELVÉTELI VIZSGAPONTOK
A felvételi vizsgapontokat (maximum 45 pont) szóbeli szakmai vizsga alapján kapja a jelentkező. A
vizsga bizottság előtt zajlik, tételhúzással, szabad asszociációs eszmecserével és a hallgató
szakdolgozatáról való beszélgetéssel. A szóbeli vizsga tárgykörei a Biológiai Intézet illetve a Kar
honlapján megtalálhatók.
TÖBBLETPONTOK
A Kar az egyetemi szabályzat által meghatározottakon túl (19. §, 20. § (1) és a 21. § , lásd lejjebb)
kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint számol maximum 4 többletpontot:
a) szakmai folyóiratban megjelent cikk társszerzője: 4 pont
b) legalább országos szakmai konferencia előadás, posztert társszerzője: 3 pont
c) országos diákköri konferencia részvételre (OTDK, OFKDK) 4 pont
d) helyi TDK konferencián elfogadott munka: 2 pont
PONTSZÁMÍTÁS
Kar a biológus mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos
rendszerben értékeli, a hozott (maximum 45 pont), a felvételi beszélgetésen szerzett (maximum 45
pont) és a szabályok szerint adható többletpontok (maximum 10 pont) összeadásával.
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A PTE SZMSZ 7b melléklete a többletpontokról:
19. § (1) Mesterképzésre történő jelentkezéskor nem adható nyelvvizsgáért többletpont, amennyiben a jelentkező kizárólag
egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik. Nyelvvizsgáért az alábbiak
szerint jár többletpont:
a) szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 2 pont,
b) második nyelven tett középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 2 pont,
c) szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 4 pont,
d) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 2 pont,
e) második nyelven tett szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 4 pont,
f) második nyelvből tett felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 4 pont,
g) második nyelvből tett szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 6 pont
(2) Ha a jelentkező a többletpontokra több nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 10
többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt
meghaladná. Egy nyelvből csak egy (a jelentkező számára előnyösebb) nyelvvizsgáért adható többletpont.
(3) Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával
rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a C típusú nyelvvizsgát
letenni.
(4) Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett nyelvvizsgával azonos módon
adható.
20. § (1) Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért legalább harmadik helyezésért 4 többletpont jár.
(2) A Kar által – jelen szabályzat mellékletében – meghatározottak szerint, a kiemelkedő szakmai teljesítményért 4
többletpont adható. A Kar az általa elfogadott igazolásokról honlapján tesz közzé tájékoztatást. A szükséges igazolások
másolatát a jelentkező a felvételi eljárás során alkalmazott vizsgán a vizsgáztató bizottságnak köteles benyújtani. A tanári
mesterképzési szakon adható további többletpontok meghatározását a 12. számú melléklet tartalmazza.
Előnyben részesítés
21. § (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.
(2) További 2 pontra (azaz összesen 4 többletpontra) jogosult a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező.
(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.
(4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés
nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban
vagy gyermekgondozási díjban részesül, 2 többletpontra jogosult.
(5) Az (1)-(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 10. § (3) bekezdésében
meghatározott határidőig kell igazolni.
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