Pontszámítási módszerek alap- és osztatlan képzésben
Összesen 500 felvételi pont szerezhető.
A jelentkező pontszámának meghatározása:
1. Tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával (maximum 400 pont)
2. Érettségi pontok kétszerezésével (maximum 400 pont)
Ezekhez adódnak hozzá mindkét esetben a többletpontok, maximum 100 pont.
A két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.
Tanulmányi pont
A tanulmányi pontokat (maximum 200 pont) a középiskolai érdemjegyekből és az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos
eredményéből a következő módon kell kiszámolni:
1. A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos
eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:
öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és
irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika,
kémia, földrajz, természettudomány) utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos
tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel meg kell szorozni (maximum 100 pont);
2. Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos
eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni (maximum 100 pont).
Érettségi pont
Az 500 pontos rendszerben maximum 200 (vagy duplázással 400) pontot lehet a két érettségi vizsgaeredmény alapján szerezni.
Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi
vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni.
Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos
eredmény alapján kerül meghatározásra (maximum 200 pont).
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi
követelménytől való eltekintéssel rangsorolják (oklevél minősítésének [jeles: 400; jó: 370; közepes 340; elégséges 310 pont], valamint az általános
szabályok szerinti többletpontok hozzáadásával).
Többletpontok
A többletpontok összege maximum 100 pont lehet.
Kötelező többletpontot adni:
- legfeljebb két szakirányú emeltszintű – legalább 45%-osan teljesített – érettségiért 50 pont;
- államilag elismert nyelvvizsgáért (de legfeljebb 40 pont erejéig):
- középfokú államilag elismert nyelvvizsgáért C típus (B2) komplex esetén 28 pont,
- felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgáért C típus (C1) komplex esetén 40 pont;
- meghatározott tanulmányi versenyen elért helyezésért
(OKTV – érettségi vizsgakövetelményként meghatározott tárgyakból)
- 1-10. hely 100 pont,
- 11-20. hely 50 pont,
- 21-30. hely 25 pont;
- olimpiai sportágban, a világ-, Európa- és országos bajnokságon elért, az illetékes sportszövetség által igazolt sportteljesítményért (10-50 pont)
- esélyegyenlőség biztosítása érdekében
- hátrányos helyzet 40 pont,
- fogyatékossággal élő 40 pont,
- gyermekgondozás 40 pont;
- 1993. után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben 54-es vagy 55-ös szakszámú szakképesítésért, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.
Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgákért, OKJ-s végzettségért
járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 280 pontot.

