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2AzSzegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata

A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (Ftv),
valamint a 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (R), és annak a 187/2002.
(vm.29.) rendelettel történt módosítása alapján készült.

1.8

A Felvételi Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetemre első és második,
illetve további alapképzésre, kiegészítő alapképzésre, az akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésre jelentkéző magyar és nem magyar állampolgárokra.
(2) A Szabályzat külön korlátozás nélkül vonatkozik a más szakon, karon, vagy
intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelentkezőkre is.
(3) E Szabályzat hatálya nem terjed ki a nem magyar állampolgárok idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésére. Azt az érintett karok szabályzata határozza meg.
(4) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésre és felvételi eljárásra vonatkozóan az érintett karok szabályzatai rendelkeznek.
(5) A doktori (PhD) képzésre történő jelentkezésre és a felvételi eljárásra az
Egyetem Doktori Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
2.§

Általános rendelkezések
(1) A karok évente egy alkalommal, legkésőbb augusztus 15-éig közlik az Oktatási Minisztériummal a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban való közzététel
céljából:
- az egyes szakcsoportokhoz tartozó alapképzési szakok, valamint az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben meghirdetett szakok jegyzékét, oktatási formáját,
- a felvenni tervezett, államilag finanszírozott és költségtérítéses létszámot,
- a tandíjjal, költségtérítéssel és a juttatásokkal kapcsolatos információkat,
- az egyes szakokra előírt tantárgyi, szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgákat,
- a középiskolából hozott pontok számításánál figyelembe vehető érdemjegyeket,
- az alkalmazott pontszámítás és rangsorolás elvét,
- a felvéteb vizsgák időpontját,
- egyéb, a jelentkezők számára fontos információkat.
(2) Az egyetem és valamennyi kar internetes honlapján is biztosítja felvételi szabályzatának megismerhetőségét.
(3) A karok a felvételi szabályzatukban kötelesek érdemben szabályozni minden
olyan kérdést, melynek szabályozását a jelen szabályzat a kar hatáskörébe utal.
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(4) Szakcsoportra történő jelentkezés esetén - a hatályos jogszabályi keretek között - a kar tanulmányi és vizsgaszabályzata határozza meg a szakcsoporton
belüli szakfelvétel, illetve szakmódosítás feltételeit és az eljárási szabályokat.
(5) A jelen Szabályzat alkalmazása során a Zeneművészeti Konzervatóriumra a
karokra vonatkozó szabályozás alkalmazandó.

3.8

A jelentkezés és a felvétel feltételei
(1) Alapképzésre és akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésre érettségi
bizonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvánnyal, továbbá felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel lehet
jelentkezni.
(2) A karok a felvételt az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl további
követelményekhez, különösen az érettségi minősítéséhez, a középiskolai tanulmányok és a középiskolai tanulmányi versenyek eredményéhez, a felvételi
vizsgához, alkalmassági vizsgálatokhoz, munkaviszonyhoz, meghatározott
munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai gyakorlathoz köthetik.
(3) A karok a felvételi vizsgakövetelményeket, illetve azok megszorító változásait
legalább 2 évvel, az egyéb feltételeket legalább 1 évvel a bevezetésük előtt
nyilvánosságra hozzák.
(4) Az első alapképzésre jelentkezők azonos követelmények és feltételek alapján
vesznek részt a felvételi eljárásban.
(5) Második vagy további alapképzésre az első vagy további kiegészítő alapképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi eljárást, a rangsorolás elveit és
módját, a 120 pontos rendszerben, a karok szabályzatukban állapítják meg, s
azt a Tájékoztatóban közzéteszik. Jelentkezési lapot az ilyen képzésre jelentkezőknek is be kell nyújtaniuk.
4.§

A jelentkezés
(1) A felvétek eljárás az OM által kiadott „A" jelzésű jelentkezési törzslap és legalább egy „B" jelű intézményi jelentkezési lap (a továbbiakban jelentkezési lapok) benyújtásával kezdődik.
(2) A karok a felvételi kérelem megalapozott elbírálásához szükséges további információkat kérhetnek.
(3) Nem vehető fel felsőoktatási intézménybe - beleértve az intézményben második szakra jelentkezőket is - az, aki a jelentkezési lapokat a megadott határidőig nem adja be.
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(4) A nem magyar állampolgárok - az Európai Unió valamely tagállama állampolgárainak kivételével - csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek.
A 192/1997. (XI. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elnyert ösztöndíj
esetén tanulmányaikat államilag finanszírozott képzésben folytathatják.
(5) A kar az államilag finanszírozott képzésre jelentkezett, de egyetlen felsőoktatási intézménybe sem felvett jelentkezője számára felajánlhatja - az oktatási
miniszter által meghatározott időtartamon belül - a költségtérítéses képzés lehetőségét az adott szakon. Az új felvételi eljárásban a jelentkezési lapok benyújtásával egy helyre lehet jelentkezni.
(6) Ha a jelentkezési lapok, vagy mellékleteik hiányosak, illetőleg ha a felvételi
eljárási díj befizetését a jelentkező nem igazolta, a jelentkezőt hiánypótlásra
kell felhívni. Amennyiben a jelentkező a felhívásban meghatározott időpontig
a hiányokat nem pótolja, nem vehet részt a felvételt eljárásban. A felhívásban
figyelmeztetni kell a jelentkezőt a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményére.
(7) A jelentkezési lapokon feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkező a felelős.
Más felsőoktatási intézményben korábban létrejött, illetve megszűnt hallgatói
jogviszonyra vonatkozó, vagy a felvétel eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás a felvételről szóló döntés utólagos megserhmisítését vonja maga
után.
5.§

A felvételi eljárás
(1) A felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányokra legalkalmasabb jelentkezők
kiválasztása.
(2) A
-

felvételi eljárásban alkalmazott vizsgaformák lehetnek
tantárgyi írásbeli (és szóbeli),
szakmai alkalmassági,
gyakorlati vizsga.

(3) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés befejezését követően
azon az alapszakon, melyen a szakképzés ismeretanyaga beszámítható, nem
kell vizsgát tenni.
(4) A (2) bekezdésben felsorolt vizsgákhoz kapcsolódó követelményeket és az
értékelés módját bevezetésük előtt legalább 2 évvel közzé kell tenni a Tájékoztatóban.
(5) A karok minden, az adott szakra, képzési formára, államilag finanszírozott,
illetve költségtérítéses képzésre jelentkező felvételéről egységes rangsorolás
alapján döntenek.
(6) A rangsorolást 120 pontos rendszerben, pontszámban kell kifejezni.
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(7) A felvételi összpontszámot
a) a hozott pontok és a szerzett pontok összegzésével vagy
b) a felvételi vizsgán szerzett pontok megkettőzésével
c) vagy a karok tanácsának döntése alapján a hozott pontok megkettőzésével
kell meghatározni.
(8) A hozott pontok összértéke maximum 60 pont lehet. Ez két részből tevődik össze
a) az érettségi érdemjegyek átlagának kétszerese (egész számra kerekítve),
b) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), a történelem, a matematika, egy választott tantárgy, valamint
egy választott idegen nyelv utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeinek
összege. Magyar nyelv és irodalomból (vagy nemzetiségi nyelv és irodalomból) évente a két osztályzat átlagát kell számolni, majd azok összegét
egész számra kell felkerekíteni.
(9) A középiskolai eredmény meghatározásánál szakközépiskolában folytatott tanulmányok esetén - a felvételiző választása szerint - egy, legalább
2 évig tanult, a választott szakiránynak megfelelő szakmai előkészítő,
szakmai alapozó tárgy is figyelembe vehető.
(10) A 8-9. pontok alapján számított pontok a hozott pontok, melyeknek az
összértéke legfeljebb 60 pont lehet.
(11) A jelentkezés évében érettségizők esetében a 8. pont b) pontjában, továbbá a 9. pontban meghatározott tantárgyak 12. (illetve 13.) évfolyamon félévkor kapott osztályzatait is figyelembe lehet venni. Erről a karok szabályzatukban dönthetnek.
(12) A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok során szerzett osztályzatokat, továbbá az érettségi vizsgán elért
eredményeket hozott pontként a karok szabályzatukban meghatározott
esetben és módon figyelembe vehetik.
(13) A felvételi vizsgán számított pontok az úgynevezett szerzett pontok melyeknek az összértéke legfeljebb 60 pont lehet.
(14) Alapképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében és az azt követő három évben a felvételi összpontszám meghatározása a hozott pontok és a szerzett pontok összeadásával vagy a felvételi során szerzett
pontok megkettőzésével, illetve a kari döntés alapján a hozott pontok
megkettőzésével történik. A három számítás közül azt kell alkalmazni
amelyik a jelentkező számára előnyösebb.
(15) A művészeti és testkulturális szakcsoportba jelentkezők esetében a felvételi összpontszám kizárólag a felvételi teljesítmény alapján is megállapítható.
(16) A karok különleges teljesítményért, a módosított 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 6. § (4) pontjában meghatározottak szerint többletpontot adhatnak a felvételi eljárás során.
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(17) A felvételhez szükséges ponthatárt a karok állapítják meg a megadott keretszámon belül. Az államilag finanszírozott - és a költségtérítéses képzésre
megállapított ponthatárok eltérhetnek.
(18) Sem államilag finanszírozott képzésre, sem költségtérítéses képzésre
nem vehető fel az a jelentkező, aki nem éri el a többletpontok nélkül
számított maximális pontszám 60%-át.
(19) Nem vehető fel az első és második, illetve további alapképzésre, kiegészítő
alapképzésre, az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésre az a
jelentkező, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben megelőzőt felsőoktatási intézmény felvesz. Ez alól kivétel, ha a felsőoktatási intézmény a két szak egyidejű képzési lehetőségét előzőleg meghirdette.
(20) A karok az intézményben közzéteszik a felvételi vizsgát tett, illetve felvett jelentkezők névsorát és eredményeit. A felvételi döntés eredményéről szóló értesítésben
a jelentkezőt tájékoztatni kell a ponthatárról és az általa elért eredményről is. Az
értesítés időpontját az Oktatási Minisztérium határozza meg.

M

A felvételi vizsga
(1) A karok a Tájékoztatóban teszik közzé az általuk szervezett vizsgák időpontját.
(2) Felvételi vizsga előírása esetén a karoknak minden államilag finanszírozott
első alapképzési szakra történő jelentkezés esetén két tantárgyi vizsgát kell
előírniuk.
(3) Amennyiben az adott alapképzési szakon, szakcsoporton előírt vizsgatárgyakból szóbeli és írásbeli vizsga is van, a szóbelin szerezhető pontok száma
az írásbeli vizsga legmagasabb pontszámának legfeljebb a fele lehet.
(4) A művészeti és testkulturális szakcsoportba tartozó szakokon tantárgyi írásbeli vizsga helyett gyakorlati vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsga követelményeit az érintett karok szabályzata határozza meg. Az értékelés pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a tantárgyi vizsgákkal
azonos elvek szerint.
(5) A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit, valamint a vizsgáztatás
módját az érintett karok szabályzatai határozzák meg. Értékelése „megfelelt"
és „nem felelt meg" minősítés lehet.
(6) Az érettségi vizsga évében a felsőoktatási intézmény nem írhat elő írásbeli
felvételi vizsgát a jelentkezőnek abból a vizsgatárgyból, amelyből az a magasabb szintű követelmények alapján tett érettségi vizsgát.
(7) A nemzeti kisebbséghez tartozók - a jelentkezési lapon előzetesen feltüntetett kérésüknek megfelelően - anyanyelvükön is tehetnek vizsgát.
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(8) Az előzetesen közzétett vizsgaidőpontokon kívül a jelentkező indokolt és
méltányolható kérelmére a kar vezetője engedélyezheti a szóbeü tantárgyi
vizsga más vizsganapon történő letételét.
(9) Az alapképzés szóbeli tantárgyi vizsgáinak időpontját úgy kell meghatározni,
hogy az azonos tárgyból karonként legalább négy vizsganap legyen biztosítva.
(10) Ha a vizsgáztatást több, azonos feladatú bizottság végzi, a jelentkezőket az
egyes vizsgáztató bizottságokhoz nyilvános sorsolással kell beosztani.
(11) A vizsgáztató bizottság elnöke legkésőbb az aznapi vizsgák befejezésekor
köteles ismertetni a jelentkezők által a szóbeli vizsgán szerzett pontokat.
Azokon a szakokon, melyeken a vizsga jellege, illetve összetétele indokolja,
a kar szabályzata eltérő időpontot határozhat meg. Az időpontot a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

7.8

Betekintés az írásbeli dolgozatba
(1) A jelentkezőnek joga van az írásbeli dolgozat értékelésébe a felvételről szóló
döntést megelőzően betekinteni. A dolgozatba való betekintés helyét és időpontját a karok állapítják meg, és erről írásban tájékoztatják a jelentkezőket.
(2) A betekintés napját követő 2. munkanap végéig a jelentkező írásban kérheti a
kar vezetőjétől az általa észlelt javítási, pontszámítási hiba kivizsgálását. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(3) A kérelmet a kar vezetője 3 munkanapon belül köteles kivizsgáltatni. A döntésről a jelentkezőt ajánlott levélben kell értesíteni.
(4) Ezen döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

M

Panasztétel
(1) A jelentkező a vizsgáztatással kapcsolatos, a vizsga eredményét befolyásoló
jogszabálysértés, illetve a kari szabályzat megsértése miatt a pontszáma ismertetésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a
kar vezetőjénél. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(2) A kar vezetője a panaszt három munkanapon belül köteles a felvételi bizottsággal kivizsgáltatni és annak eredményéről a jelentkezőt ajánlott levélben értesíteni.
(3) A ponthatárok országos véglegesítése előtt legalább 72 órával meg kell hozni a
(2) bekezdés, illetve a 7. § (3) bekezdése alapján a döntéseket.
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9.§

Fellebbezés
(1) A felvételt elutasító határozat ellen - ha az jogszabályt vagy intézményi szabályzatot sért - fellebbezéssel lehet élni az Oktatási Minisztérium által meghatározott időpontig. A fellebbezést a rektor bírálja el.
(2) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről az érintetteket 15 napon belül értesíteni
kell. A döntéssel kapcsolatban további fellebbezésnek helye nincs.
(3) Nem minősül fellebbezésnek az olyan észrevétel, panasz vagy kérés, amely
jogszabálysértésre nem utal. Az ilyen típusú beadványokat a karok saját hatáskörben válaszolják meg.
10. §

Bizottságok
(1) A felvételi eljárás megszervezésére, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására a
kar
a) felvételi bizottságot,
b) vizsgáztató bizottságot,
c) vizsgadolgozatokat javító bizottságot,
d) dolgozatokat felülvizsgáló bizottságot
hoz létre.
(2) A felvételi bizottság összetételét a karok határozzák meg úgy, hogy abban az
(1) bekezdés b)—d) pontjában meghatározott bizottságok képviselői, továbbá a
Ftv. 55. § (1) bekezdése szerinti oktatók és a hallgatói önkormányzat képviselői is helyet kapjanak. A bizottság tagjai megbízásukat az adott évre szólóan a
kar vezetőjétől kapják.
(3) A szóbeli vizsgáztató bizottságba közoktatási intézményben alkalmazott,
szakirányú képzettséggel rendelkező pedagógust is meg kell hívni.
(4) A felvételi bizottság feladata a Ftv. 83. §-ának (6) bekezdésével összhangban a
felvételi ponthatárok megállapításának előkészítése.

11-§
Záró rendelkezések
(1) Jelen Szabályzat az Egyetemi Értesítőben való megjelenés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2003/2004. tanévre történő felvételre kell
alkalmazni. Ez alól kivételt képez a 4. § (4) oly módon, hogy az ott megjelölt kivétel a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának hatályba lépésétől lép életbe.
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(2) A jelen Szabályzat alapján a karok 2002. november 30-ig kötelesek elkészíteni saját felvételi szabályzatuk módosítását.
(3) Jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 2002. szeptember 23-i ülésén hozott
163/2002. számú határozatával elfogadta.
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