PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium
Felvételi szabályzat
A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás minden év
szeptemberében zajlik. A pályázatokat a Szakkollégiumi Tanácshoz kell benyújtani, a pályázatok
rangsorolását a Szakkollégiumi Tanács által kijelölt Felvételi Bizottság végzi a Pályázati Referens
vezetésével. Az évfolyamok meghatározása a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak
szerint zajlik. Minden évfolyamból és doktori képzésben tanuló hallgatóból lehetőség szerint legalább
három-három hallgatót fel kell venni, a fennmaradó helyek esetleges kiosztása a Felvételi Bizottság
kompetenciája.
Az a hallgató pályázhat, aki:
• a PTE ÁOK általános orvosi és fogorvosi szakán, ill. a PTE ÁOK Doktori Iskoláiban aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik
• a pályázat kiírásakor nem töltötte be 31. életévét
A pályázatnak tartalmazni kell:
•
•
•
•
•
•
•

Kitöltött, aláírt jelentkezési lap
Kitöltött, aláírt pályázati űrlap
Magyar nyelvű önéletrajz
Index másolat az előző két félévről
Nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatai
TDK munka igazolása
Tevékenységeket és eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolatai

Felvételi kritériumok kategóriák szerint:
1. Elsőéves hallgatók:
- kimagasló felvételi pontszám
2. Másodéves hallgatók:
- legalább 4,00 súlyozott átlag az elmúlt tanévben
- TDK témavezetői igazolás*
3. Harmadéves hallgatók:
- legalább 4,00 súlyozott átlag az elmúlt tanévben
- igazolt TDK tagság
4. Negyed éves hallgatók:
- legalább 4,00 súlyozott átlag az elmúlt tanévben
- igazolt TDK tagság
5. Ötöd- és hatodéves hallgatók:
- legalább 4,00 súlyozott átlag az elmúlt tanévben
- igazolt TDK tagság
- TDK konferencián előző tanévekben tartott előadás
6. PhD I. év:
- aktív hallgatói jogviszony a PTE ÁOK nappali tagozatos doktori (PhD) képzésében
- Cum laude vagy summa cum laude diploma eredmény
- TDK konferencián egyetemi tanulmányok alatt tartott előadás
7. PhD II. év:

- aktív hallgatói jogviszony a PTE ÁOK nappali tagozatos doktori (PhD) képzésében
- előző tanévben előadással vagy poszterrel részt vett:
- egy házi-, és egy regionális/ országos/ nemzetközi konferencián
VAGY
- két regionális/országos/nemzetközi konferencián
8. PhD III. év:
- aktív hallgatói jogviszony a PTE ÁOK nappali tagozatos doktori (PhD) képzésében
- előző tanévben előadással vagy poszterrel részt vett:
- egy házi-, és egy regionális/ országos/ nemzetközi konferencián
VAGY
- két regionális/országos/nemzetközi konferencián
9. PhD IV. év:
- aktív hallgatói jogviszony a PTE ÁOK nappali tagozatos doktori (PhD) képzésében
- előző tanévben előadással vagy poszterrel részt vett:
- egy házi-, és egy regionális/ országos/ nemzetközi konferencián
VAGY
-két regionális/országos/nemzetközi konferencián

*A pályázat benyújtásakor a hallgató a leendő TDK témavezetőjétől igazolást hozzon arról, hogy a
következő évben TDK munkára fogadja.

Felvételi pontszámítási rendszer
I. Pontrendszer elsőéves hallgatók számára:
1. Felvételi pontszám alapján, sávos rendszerben:
▪ 401-420
▪ 421-440
▪ 441-460
▪ 461-480
▪ 481-500

2 pont
3 pont
4 pont
5 pont
6 pont

2. Biológia, Kémia, Fizika OKTV-n való részvétel Döntő
fordulóba jutott - 3 pont
Első tíz helyezett közé jutott – 5 pont Első három
helyezett közé jutott – 7 pont
3. Nyelvtudás (maximum 3 pont)
• Államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga - 1 pont
• Államilag elismert felsőfokú, A vagy B típusú nyelvvizsga - 1 pont
• Államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga - 2 pont
4. Szóbeli meghallgatás (maximum 5 pont)
II. Pontrendszer másodéves hallgatók számára:
1. Súlyozott tanulmányi átlag: (maximum 6 pont)
▪ 4,500 - 4,600
▪ 4,601 - 4,700
▪ 4,701 - 4,800
▪ 4,801 - 4,900
▪ 4,901 - 5,000

2 pont
3 pont
4 pont
5 pont
6 pont

Megjegyzés: a pályázat beadását megelőző két
lezárt félév átlagainak három tizedes jegyig vont
átlaga alapján.

2. Nyelvtudás (maximum 3 pont)
•
•
•
•
•

Államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga:
Államilag elismert felsőfokú, A vagy B típusú nyelvvizsga:
Államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga:
Képzési követelményhez nem tartozó szakmai középfokú nyelvvizsga:
Szakmai felsőfokú nyelvvizsga:

0,5 pont
0,5 pont
1 pont
0,5 pont
1 pont

3. Közösségi tevékenység: Fontos közéleti tevékenységért, kiemelkedő sportteljesítményért, kulturális tevékenységért
elbíráló bizottság véleménye alapján maximum 2 pont

4. Szakmai elismerés: Kiemelkedő tanulmányi eredményért kapott díjak (pl.: 1. szemeszter legjobb szövettanásza, 1. s
5. anatómusa, Évfolyam legjobb sejtbiológusa) az elbíráló bizottság véleménye alapján maximum 4 pont

6. Tagsági jutalompont: a korábbi szakkollégiumi tagságért adandó többletpontszámról való döntés a Felvételi Bizotts
III. Pontrendszer harmad-negyed-ötöd-hatodéves hallgatók számára:
1. Súlyozott tanulmányi átlag: (maximum 6 pont)

2. Nyelvtudás (maximum 3 pont)
•
•
•
•
•

Államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga:
Államilag elismert felsőfokú, A vagy B típusú nyelvvizsga:
Államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga:
Képzési követelményhez nem tartozó szakmai középfokú nyelvvizsga:
Szakmai felsőfokú nyelvvizsga:

0,5 pont
0,5 pont
1 pont
0,5 pont
1 pont

3. Közösségi tevékenység: Fontos közéleti tevékenységért, kiemelkedő sportteljesítményért,
kulturális tevékenységért adható pontok, az elbíráló bizottság véleménye alapján maximum 2
pont
4. Szakmai elismerés: Az előző tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményért kapott díjak
az elbíráló bizottság véleménye alapján maximum 4 pont
5. Előadások, poszterek: házi TDK konferencia előadásért 2 pont, házi TDK konferencián díjazott
előadásért 3 pont, OTDK-n tartott előadásért 4 pont, OTDK-n díjazott előadás esetén 6 pont,
valamint egyéb tudományos előadásért 1-1 pont jár. Az előadás és a poszter azonos értékűnek
veendő. Társszerzős előadás esetén egy előadásért csak a tényleges előadó, poszterért csak az
első (hallgató) szerző kaphat pontot. Maximum 8 pont.
6. Tudományos közlemények: első szerzős magyar, illetve idegen nyelvű nem impaktfaktoros
tudományos folyóiratban megjelent közleményért 3 pont, impakt faktoros tudományos folyóiratban
6 pont. Társszerzőség esetében az előbb említett pontszámok fele (1,5, illetve 3 pont) jár. Maximum
10 pont.

7. Demonstrátori és egyéb oktatói tevékenység: az előző tanévben önálló egyetemi oktatás (egy
teljes féléven keresztül történő gyakorlatvezetés) esetén a heti oktatott óraszámnak megfelelő
pont, rendszeres részvétel gyakorlatokon segédoktatóként heti óránként 0.5 pont. Az oktatási
tevékenységet a tantárgy vezetőjének igazolnia kell. Tehetségért Mozgalom keretein belül
történő oktatásért a bizottság döntése alapján legfeljebb 2 pont adható. Maximum 4 pont.
8. Tagsági jutalompont: a korábbi szakkollégiumi tagságért adandó többletpontszámról való
döntés a Felvételi Bizottság kompetenciája.

IV. Pontrendszer PhD hallgatók számára:
1. Összesített egyetemi súlyozott tanulmányi átlag: (maximum 6 pont)
▪ 4,500 - 4,600
▪ 4,601 - 4,700
▪ 4,701 - 4,800
▪ 4,801 - 4,900
▪ 4,901 - 5,000

2 pont
3 pont
4 pont
5 pont
6 pont

2. Nyelvtudás (maximum 3 pont)
•
•
•
•
•

Államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga:
Államilag elismert felsőfokú, A vagy B típusú nyelvvizsga:
Államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga:
Képzési követelményhez nem tartozó szakmai középfokú nyelvvizsga:
Szakmai felsőfokú nyelvvizsga:

0,5 pont
0,5 pont
1 pont
0,5 pont
1 pont

3. Közösségi tevékenység: Fontos közéleti tevékenységért, kiemelkedő sportteljesítményért,
kulturális tevékenységért adható pontok, az elbíráló bizottság véleménye alapján maximum 2 pont
4. Szakmai elismerés: Az előző tanévben kiemelkedő eredményekért kapott díjak az elbíráló
bizottság véleménye alapján maximum 4 pont
5. Előadások, poszterek: Elsőéves PhD hallgatók esetében házi TDK konferencia előadásért 2 pont,
házi TDK konferencián díjazott előadásért 3 pont, OTDK-n tartott előadásért 4 pont, OTDK-n díjazott
előadás esetén 6 pont, valamint egyéb tudományos előadásért 1-1 pont jár. Másod-harmadnegyedéves hallgatók esetében regionális előadásért 2 pont, díjazott előadásért 4 pont, országos
előadásért 3 pont, díjazott előadásért 5 pont, nemzetközi konferenciáért 4 pont, díjazott előadásért
6 pont jár. Másod-harmad-negyedéves PhD hallgatók esetében csak az előző évben tartott előadások
számítanak. Az előadás és a poszter azonos értékűnek veendő. Társszerzős előadás esetén egy
előadásért csak a tényleges előadó, poszterért csak az első (hallgató) szerző kaphat pontot. Maximum
8 pont.
6. Tudományos közlemények: első szerzős magyar, illetve idegen nyelvű nem impaktfaktoros tudományos
folyóiratban megjelent közleményért 3 pont, impakt faktoros tudományos folyóiratban
6 pont. Társszerzőség esetében az előbb említett pontszámok fele (1,5, illetve 3 pont) jár. Másodharmad-negyedéves PhD hallgatók esetében csak az előző évben megjelent közlemények számítanak.
Maximum 10 pont.

7. Demonstrátori és egyéb oktatói tevékenység: az előző tanévben önálló egyetemi oktatás (egy teljes
féléven keresztül történő gyakorlatvezetés) esetén a heti oktatott óraszámnak megfelelő pont,
rendszeres részvétel gyakorlatokon segédoktatóként heti óránként 0.5 pont. Az oktatási
tevékenységet a tantárgy vezetőjének igazolnia kell. Tehetségért Mozgalom keretein belül történő
oktatásért a bizottság döntése alapján legfeljebb 2 pont adható. Maximum 4 pont.
8. Tagsági jutalompont: a korábbi szakkollégiumi tagságért adandó többletpontszámról való döntés a
Felvételi Bizottság kompetenciája.

