
PTE-BTK 

 
 

PONTSZÁMÍTÁS  A  DISZCIPLINÁRIS  MESTERSZAKOKON 
 

 

Általános rendelkezések 

 

A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, 

ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok. (Ezek 

szorzói szakonként változóak lehetnek, lsd. részletesen, szakonként alább.) 

 

a) Tanulmányi pontok (max. 45 pont) 

A jelentkező alapszakon, vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

képzése során nyújtott tanulmányi teljesítményét az alábbi táblázat szerint értékelik: 

 

oklevél minősítése    tanulmányi pont 

jeles, kitűnő (4,51 - 5,00)  45 

jó (3,51 - 4,50)   36 

közepes (2,51 - 3,50)   27 

elégséges (2,00 - 2,50)  18 

 

b) Felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) 

 

c) Kötelezően adandó többletpontok (max. 10 pont) 

 

c1) Nyelvvizsga 

Kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú 

nyelvvizsgáért nem adható pont. További nyelvvizsgákért 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 nyelvből 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 

 

Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy 

azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a 

sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni. 

 

Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett 

nyelvvizsgával azonos módon adható. 

 

A vizsgáztatás nyelvéből szerzett bármely szintű és típusú nyelvvizsga első nyelven letett 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgának minősül, melyért pont nem jár, kivéve ha 

annak fajtája szakmai. 

 



Az anglisztika, a francia nyelv, irodalom és kultúra, valamint a német nemzetiségi nyelv 

és irodalom mesterképzési szakokon az adott célnyelvből bármilyen szinten letett 

nyelvvizsgáért többletpont nem adható, kivéve ha annak fajtája szakmai. 

 

 

c2) Esélyegyenlőség (max. 6 pont) 

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult. 

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult. 

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. 

 

 

c3) OTDK (max. 4 pont) 

Az Országos Tudományos diákköri Konferencián elért legalább harmadik helyezésért 4 

többletpont jár. 

 

 

c4) Kiemelkedő szakmai tevékenység (max. 4 pont) 

A Kar a kötelezően adandó többletpontokon túl, a kiemelkedő szakmai teljesítményért 

minden diszciplináris szakján számol többletpontot. Az andragógia, emberi erőforrás 

tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális mediáció, kulturális örökség tanulmányok, 

német nemzetiségi nyelv és irodalom, pszichológia valamint a történelem mesterképzési 

szakok esetében az adott szak sajátos rendelkezéseinél meghatározottak szerint jár a 

szakmai teljesítményért többletpont.  

A többi szak az alábbiak szerint pontoz: 

 
a) szakirányú munkakörben szerzett tapasztalat, önkéntes tevékenység: 2 pont; 

b) szakmai publikációs tevékenység (külföldi vagy magyarországi konferencia előadás, poszter, 

absztrakt – kivéve a TDK, OTDK konferencián): 2 pont;  

c) OTDK-n bemutatott (de 1-3. helyezést el nem ért) dolgozat: 2 pont; 

d) helyi TDK konferencián elfogadott munka: 2 pont; 

e) demonstrátori tevékenység: 2 pont. 

 

 

 

c5) Sporttevékenység 

 A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által 

szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. 

helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott Karon, 

tagozaton, szakon 100 pont. 

 

A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben - az adott sportág országos sportági 

szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor - a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett 

Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban 

(kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-

bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 többletpont, országos sportági szakszövetség 

által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 többletpont jár. 

  

 



A Kar a felvételi eljárással kapcsolatos költségeinek fedezésére külön eljárási díjat határoz 

meg, melynek mértéke – a Tájékoztatóban közzétettek szerint – szakonként 4000 Ft. 
 

 

 

Pontszámítás szakonként, részletesen 

 

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet.  

 

 

ANDRAGÓGIA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

Ha a jelentkező az emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány, kulturális mediáció vagy 

kulturális örökség tanulmányok valamelyikére is jelentkezik, a felvételi 

elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon 

meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt.  

Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, az erre kijelölt űrlapon jelezheti 

kérelmét, melynek elfogadása automatikus. 

 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont: 

a) OTDK különdíj: 4 pont 

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony 

igazolás) gyakorlat: 4 pont 

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont 

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra 

jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

 

ANGLISZTIKA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. A vizsgáztatás nyelve az angol. 

 

Többletpontok nem számíthatóak angol nyelvből tett nyelvvizsga esetén, kivéve ha annak 

fajtája szakmai. 

 

 

 



 

DOKUMENTUMFILM-RENDEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok  

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga) alapján állapítja meg. 

A szóbeli vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 

45 pont lehet. 

 

 

EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

Ha a jelentkező az andragógia, könyvtártudomány, kulturális mediáció vagy kulturális 

örökség tanulmányok valamelyikére is jelentkezik, a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban 

lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök 

megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván 

vizsgázni, az erre kijelölt űrlapon jelezheti kérelmét, melynek elfogadása automatikus. 

 

 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont: 

a) OTDK különdíj: 4 pont 

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony 

igazolás) gyakorlat: 4 pont 

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont 

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra 

jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

 

 

ESZTÉTIKA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 
 

 

FILOZÓFIA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 



 

 

FRANCIA  NYELV,  IRODALOM  ÉS  KULTÚRA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. A vizsgáztatás nyelve a francia. 

 

 

HORVÁT NYELV ÉS  IRODALOM  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. A vizsgáztatás nyelve a horvát. 

 

 

HUNGAROLÓGIA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet.  

 

 

KLASSZIKA-FILOLÓGIA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet.  

 

 

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet.  

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ  ÉS  MÉDIATUDOMÁNY  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat felvételi elbeszélgetés (szóbeli vizsga) alapján állapítja meg. 

A szóbeli vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 

45 pont lehet. 



 

 

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

Ha a jelentkező az andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, kulturális mediáció vagy kulturális 

örökség tanulmányok valamelyikére is jelentkezik, a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban 

lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök 

megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván 

vizsgázni, az erre kijelölt űrlapon jelezheti kérelmét, melynek elfogadása automatikus. 

 

 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont: 

a) OTDK különdíj: 4 pont 

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony 

igazolás) gyakorlat: 4 pont 

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont 

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra 

jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

 

 

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

Ha a jelentkező azandragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány vagy kulturális 

örökség tanulmányok valamelyikére is jelentkezik, a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban 

lehetősége van arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök 

megegyeznek, csak egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván 

vizsgázni, az erre kijelölt űrlapon jelezheti kérelmét, melynek elfogadása automatikus. 

 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont: 

a) OTDK különdíj: 4 pont 

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony 

igazolás) gyakorlat: 4 pont 

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont 

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra 

jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 



KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

Ha a jelentkező az andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, könyvtártudomány vagy kulturális 

mediáció valamelyikére is jelentkezik, a felvételi elbeszélgetésen/eljárásban lehetősége van 

arra, hogy amennyiben a különböző szakokon meghirdetett tárgykörök megegyeznek, csak 

egy vizsgán vegyen részt. Amennyiben a jelentkező csak egyszer kíván vizsgázni, az erre 

kijelölt űrlapon jelezheti kérelmét, melynek elfogadása automatikus. 

 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható maximum 4 többletpont: 

a) OTDK különdíj: 4 pont 

b) az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves hivatalosan igazolt (munkaviszony 

igazolás) gyakorlat: 4 pont 

c) tudományos fokozat (pl.:PhD, CSc): 4 pont 

d) idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikáció: 4 pont 

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra 

jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

 

 

MAGYAR NYELV  ÉS  IRODALOM  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

A szakon kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható többletpont: 

a) konferencia-előadás tartása: 2 pont 

b) megjelent (vagy megjelenés alatt álló) publikáció: 2 pont 
c) TDK-n való részvétel: 2 pont 

 

 

NEVELÉSTUDOMÁNY  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 



NÉMET  NEMZETISÉGI  NYELV  ÉS  IRODALOM  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. A vizsgáztatás nyelve a német. 

 

Többletpontok nem számíthatóak a német nyelvből tett nyelvvizsga esetén, kivéve ha annak 

fajtája szakmai. 

 

Kiemelkedő szakmai tevékenységért 4 többletpont adható a német nemzetiségi nyelv és 

irodalom szakra jelentkezők közül annak a jelöltnek adható, aki aktív szerepet vállal a 

magyarországi német közélet bármely szektorában, tevékenyen részt vesz a kisebbség 

nyelvének, kultúrájának és identitásának megőrzésében és ápolásában. 
 

 

 

NÉMET NYELV,  IRODALOM  ÉS  KULTÚRA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. A vizsgáztatás nyelve a német. 

 

Többletpontok nem számíthatóak a német nyelvből tett nyelvvizsga esetén, kivéve ha annak 

fajtája szakmai. 

 

 

NÉPRAJZ   MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

POLITIKATUDOMÁNY  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

PSZICHOLÓGIA  MESTERKÉPZÉSI   SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

A szakon kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható többletpont: 

a) előadás tartása: 2 pont 

b) megjelent (vagy megjelenés alatt álló) publikáció: 2 pont 



RÉGÉSZET  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 
 

 

ROMOLÓGIA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

SZOCIÁLIS  MUNKA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

SZOCIÁLPOLITIKA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

 

SZOCIOLÓGIA  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok kétszerezése + többletpontok 

vagy 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

vagy 

felvételi vizsgapontok kétszerezése + többletpontok 

(ahogy az a jelentkezőnek kedvezőbb) 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat felvételi elbeszélgetés (szóbeli vizsga) alapján állapítja meg. 

A szóbeli vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 

45 pont lehet. 

 

 

TÖRTÉNELEM  MESTERKÉPZÉSI  SZAK 

tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok 

 

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli 

vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. 

 

A szakon kiemelkedő szakmai teljesítményért – azaz szakmai publikációs tevékenységért, 

konferencia előadásért – maximum 4 többletpont szerezhető. 


