PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Fontos információ diplomával rendelkező, alap- vagy osztatlanképzésre
jelentkezni kívánó érdeklődőink számára
Értesítjük felvételizőinket, hogy 2013-tól az új felvételi szabályok [423/2012. Korm.rendelet (XII.29.)] változást hoztak azon
felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezők számára, akik alapképzésre vagy osztatlan képzésre kívánnak jelentkezni.
Ez a hír legnagyobb számban a pszichológia BA-t megcélzókat érinti, de természetesen mindenki számára fontos lehet.
Mint talán köztudott, 2013-tól minden bölcsész és társadalomtudományos szakra kötelező egy emelt szintű érettségit tenni
a bekerüléshez. Ebből kell számítani a felvételi pontokat, enélkül nem vehető fel a jelentkező. A felsőfokú végzettséget tanúsító
oklevéllel rendelkezők nagy része ilyennel nem rendelkezik, pl. azért, mert a kétszintű vizsgarendszer bevezetése előtt (2005.)
érettségizett. Ennek megfelelően nekik valamely érettségi tárgyból emelt szintű érettségit kellene tenniük, ha be akarnak kerülni
egy adott alapszakra.
A hivatkozott rendelet felhatalmazza a felsőoktatási intézményeket arra, hogy az emelt szintű érettségitől eltekintsenek és a
korábbi felsőfokú tanulmányok max. 400 pontos értékelésével állapítsák meg a felvételi pontokat. Ebben az esetben tehát nem
kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele a felsőfokú végzettséget tanúsító
oklevéllel rendelkezők számára.
A max. 400 ponthoz többletpontként nyelvvizsgáért, előnyben részesítésért és sporttevékenységért/tanulmányi
versenyeredményét/OKJ-bizonyítványért járó többletpontok számolhatók. (lsd. felvi.hu, Felvételi tájékoztató, Táblázatok, A
többletpontok rendszere)
Fontos! Bár a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelek nem tanúsítanak felsőfokú végzettségi szintet, 2021-től már a
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelekből is számítható pont.
A PTE-BTK élve a rendelet adta felhatalmazással, a jelentkező kérésére az alábbiak szerint számítja a felsőfokú oklevél alapján
az érettségi pontokat:

Egyetemi oklevél vagy MA/MSc oklevél esetén:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén
- 4 (jó) minősítés esetén
- 3 (közepes) minősítés esetén
- 2 (elégséges) minősítés esetén

400 pont;
360 pont;
320 pont;
280 pont;

Osztatlan vagy doktori képzésben szerzett oklevél esetén:
- „summa cum laude” minősítés esetén
400 pont;
- „cum laude” minősítés esetén
360 pont;
- „rite” minősítés esetén
320 pont.
Főiskolai oklevél vagy BA/BSc vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél esetén:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén
- 4 (jó) minősítés esetén
- 3 (közepes) minősítés esetén
- 2 (elégséges) minősítés esetén

380 pont;
340 pont;
300 pont;
280 pont.

Nyelvszakokra* való jelentkezés esetén emellett feltétel még a megcélzott nyelvszak nyelvéből min. középfokú C típusú
(B2) nyelvvizsgával rendelkezni.
*anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika
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FONTOS!
Kérjük, mérlegeljék alaposan, hogy diploma szerinti pontszámítást választanak vagy emelt szintű érettségit tesznek!
Számoljanak!
Mivel a diplomáért csak max. 400 pont adható és az adható többletpontok nem mindenkit érintenek, nem biztos, hogy élni
tudnak a jogszabály adta lehetőséggel. Hátrányba kerülhetnek azokkal szemben, akik pl. az emelt szintű érettségiért járó 50
többletponttal is rendelkeznek.
Ha olyan szakra szeretnének jelentkezni, ahol eddig is magas volt a ponthatár (pl. pszichológia), akkor egy jeles rendű
diplomáért járó akár 400 pont valószínűleg nem lesz elegendő a felvételhez. Természetesen, ha a megcélzott szakon viszonylag
alacsony volt eddig a ponthatár, akkor érdemes ezt a lehetőséget választaniuk.

Segítség az érettségi pontok számításához:
A régi, azaz középszintű érettségik jegyeit így számoljuk át:
jeles - 100 pont
jó - 79 pont
közepes - 59 pont
Az új rendszerben tett érettségik annyi pontot érnek, ahány százalékosra teljesíti őket a
vizsgázó. Az emelt szintű érettségikért 50-50 többletpont jár.
A két választott tárgyért járó pont összeadandó és duplázandó, a többletpontokat
ehhez adjuk hozzá.

Érettségi
Amennyiben úgy döntenek, hogy valamely tárgyból új középszintű vagy emelt szintű érettségit tennének, erre az Oktatási
Hivatal honlapjáról letöltött jelentkezési lappal jelentkezhetnek. A lap a jelentkezési időszakban a www.oktatas.hu nyitóoldalán
látható.
Az érettségikről bővebb tájékoztatás itt olvasható:
Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
A normál emelt szintű érettségit kiválthatja bizonyos esetekben az ún. „felsőoktatási felvételi szakmai vizsga”. Ezzel a
lehetőséggel akkor érdemes élni, ha a korábbi érettségi 2005. előtti és abban viszonylag jó jegyek szerepelnek.
Bővebb tájékoztatásért lsd. felvi.hu, Felvételi tájékoztató, 2.2.5. pont)
Határidők
Ne feledjék, hogy a felsőoktatásba 2021. február 15-ig jelentkezhetnek a www.felvi.hu oldal E-felvételi menüpontjában.
Az érettségire való jelentkezés határideje is 2021. február 15., de ez két különböző eljárás!
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