Vegyész MSc felvételi eljárás - pontszámítás

Jelentkezési információk: www.felvi.hu
Felvételi vizsga (szóbeli):
45 pont
Ideje: 2010. június 1-3.
Súlyozott tanulmányi átlag:

25 pont

Záróvizsga minősítése:

20 pont

Többletpont
maximum 10 többletpont adható
előnyben részesítési maximális pont: 6 pont
- fogyatékosság: 2 pont
- gyermekgondozás: 2 pont
- halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
2. nyelvvizsga / közép C: 2 pont
3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont
4. nyelvvizsga / közép C: 2 pont
intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
kitüntetéses oklevél: 10 pont
nyelvvizsga / felső C: 3 pont
Országos TDK 1-3. hely: 10 pont
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2010.
július 8-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó
dokumentumok c. fejezetben.
Felvételi pontok számítása
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 1. számú táblázatot, amelyben megtalálható,
hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján
Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes
kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési
határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2010. július 8-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók
a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Előnyben részesítés címén
a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak.
(1) Amennyiben a pontszámítás, vagy annak bármely része kreditek alapján történik (kredittel súlyozott átlag), de a
jelentkező nem kredites rendszerben tanult, a vonatkozó tárgy heti óraszámát kell kreditértéknek tekinteni.
(2) Többletpontként maximálisan 10 pont adható.
(3) Amennyiben a hozott pontok számítása során nem egész szám adódik, a végösszeget a kerekítés általános
szabályai szerint egészre kell kerekíteni.
(4) A szerzett és hozott pontok jogcímen legfeljebb 90 pont szerezhető. Amennyiben ezen összeg számítása során
nem egész szám adódik, a végösszeget a kerekítés általános szabályai szerint egészre kell kerekíteni.
(5) Többletpontokból az előtanulmányokhoz kötelezően előírt nyelvvizsgán túli nyelvtudásért - a nyelvvizsgák
számától és szintjétől függetlenül - az ezen a jogcímen maximálisan szerezhető többletpontok száma 5 pont.
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