Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan
mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít az oklevél minősítését az alábbi
dokumentumokkal kell igazolni:
1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél
minősítését,
3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz
a www.felvi.hu „Kérvénytárból” letölthető záróvizsga eredmény igazolást kell feltölteni.
Záróvizsga eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevél minősítést nem állapított meg
a felsőoktatási intézmény.
PTE-ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre
vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – pontszámítása a leírtak szerint történhet. A
pontszámítás feltétele, hogy a jelentkező a felvételi eljárásban benyújtsa a pontszámítás alapjául
szolgáló felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot. Egy adott jelentkező számára –
amennyiben több felsőfokú végzettséggel is rendelkezik – csak egy felsőfokú végzettség alapján
számítható pontszám.
Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítés alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a) elégséges minősítésű oklevél esetén 280 pontot
b) közepes minősítésű oklevél esetén 320 pontot
c) jó minősítésű oklevél esetén 360 pontot
d) jeles minősítésű oklevél esetén 380 pontot
e) kitűnő minősítésű oklevél esetén 400 pontot kapnak a jelentkezők a felsőfokú végzettségük
alapján.
PTE-ÁOK (Általános Orvostudományi Kar)
A Kar az osztatlan képzésekre jelentkező, az orvos- és egészségtudományi területen osztatlan
képzésben Magyarországon felsőfokú oklevelet szerzettek az emelt szintű érettségi követelménytől
való eltekintéssel is rangsorolhatók.
Kizárólag a korábban orvos- és egészségtudományi területen osztatlan képzésben szerzett felsőfokú
oklevél fogadható el a következők szerint:
- summa cum laude esetén 400 pont
- cum laude esetén 390 pont
- rite esetén 350 pont.

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított
meg a felsőoktatási intézmény.
PTE-BTK (Bölcsészettudományi Kar)
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan
képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2016. évi általános felvételi eljárásban a
korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi
követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont. (Pszichológia szakra jelentkezés esetén közepes
eredmény nem számítható!)
Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított
meg a felsőoktatási intézmény.

PTE-ETK (Egészségtudományi Kar)
Az adott szak képzési területével megegyező képzési területen és az adott szak szintjével
megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján az
alábbiak szerint számítható összpontszám:
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont.
A pontszámítás abban az esetben lehetséges, amennyiben a jelentkező oklevél-átlag igazolást is
csatol a jelentkezéséhez.
PTE-GYTK (Gyógyszerésztudományi Kar)
Az orvos- és egészségtudományi területen osztatlan képzésben Magyarországon oklevelet
szerzettek az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatók.
Kizárólag a korábban orvos- és egészségtudományi területen osztatlan képzésben szerzett felsőfokú
oklevél fogadható el a következők szerint:
- summa cum laude esetén 400 pont
- cum laude esetén 390 pont
- rite esetén 350 pont.
PTE-KPVK (Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)
Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítés alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a) jeles vagy kitűnő minősítésű oklevél esetén: 400 pontot
b) jó minősítésű oklevél esetén: 360 pontot
c) közepes minősítésű oklevél esetén: 320 pontot
d) elégséges minősítés esetén 280 pontot kapnak a jelentkezők a felsőfokú végzettségük alapján.
PTE-MIK (Műszaki és Informatikai Kar)
A felsőfokú végzettséggel (egyetemi, főiskolai, BSc/BA, MSc/MA végzettség, továbbá egységes,
osztatlan képzésben és doktori képzésben szerzett végzettség) rendelkező jelentkezők –
amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek –
pontszámítása a leírtak szerint történhet. A pontszámítás feltétele, hogy a jelentkező a felvételi
eljárásban benyújtsa a pontszámítás alapjául szolgáló felsőfokú végzettséget igazoló
dokumentumot.
Egy adott jelentkezőnek - amennyiben több felsőfokú végzettséggel is rendelkezik - csak egy
felsőfokú végzettség alapján számítható az adott jelentkezési helyen összpontszám.
Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítés alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 380 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.
PTE-TTK (Természettudományi Kar)
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre vagy
osztatlan képzésre jelentkeznek – a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási
tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve)
rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

