Kollégiumi felvételi szabályzat
1. számú melléklet
1. § A hallgatók tanulmányi eredménye
1) A hallgatók tanulmányi eredménye
a) az Elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk alapján kapott
részpontszám;
b) az Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk alapján kapott
részpontszám;
c) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához a
halmozott súlyozott tanulmányi átlag és a teljesített kreditek száma kerül
figyelembevételre, a megelőző két aktív félév eredményei alapján. Az első aktív
félévüket teljesítő hallgatóknál a lezárt félév végén az aktuális eredményük
kétszeres szorzóval kerül kiszámításra.

2. § Az egyes kollégiumi részpontszámok megállapítása
1) Tanulmányi részpontszámból legfeljebb 100 pont gyűjthető, a megfelelő alapú elhelyezés
esetében a maximális pontszám lineárisan átskálázódik
a) az Elsőfélévesek esetében 300 pontra,
b) a Mester elsőfélévesek esetében 200 pontra,
c) a Felsőbbévesek esetében kizárólag tanulmányi alapon 300 pontra,
d) tanulmányi-közösségi alapon 195 pontra, valamint
e) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 105 pontra.
2) A tanulmányi részpontszám a következő módon kerül számításra:
a) az Elsőfélévesek esetében megegyezik a felvételi pontszámmal 3/5-szeresével.
b) a Mester elsőfélévesek esetében megegyezik a felvételi pontszám duplájával.
Pontegyenlőség esetén azon képzés görgetett tanulmányi átlaga dönt, amivel a
hallgatók a mesterképzésre felvételt nyertek.
c) A Felsőbbévesek esetében:
BSc hallgatók esetén:
𝑆 ∙ (10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝐵)
MSc hallgatók esetén:
𝑆 ∙ (10 ∙ Á + 𝐾𝑅𝑀)
ahol a változók jelentése:
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S: a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála maximális
pontszámának 0,01-szerese.
o Á: az utolsó két félévében elért súlyozott tanulmányi átlagok mértani közepe.
Amennyiben a hallgatónak az adott szakon csak egy aktív féléve volt, akkor az
utolsó és egyben egyetlen aktív félévében teljesített tanulmányi átlagára értendő.

o

o

KRB: az elmúlt két aktív félévben elvégzett kötelező kreditek alapján kapható
pontok, ahol legalább 55 kredit elvégzése esetén a maximális 50 pont jár,
kevesebb kreditre egyenesen arányosan csökkennek a pontok, azaz:

50
55
o KRM: az elmúlt két aktív félévben elvégzett kötelező kreditek alapján kapható
pontok, ahol legalább 44 kredit elvégzése esetén a maximális 50 pont jár,
kevesebb kreditre egyenesen arányosan csökkennek a pontok, azaz:
𝑚𝑖𝑛{(𝐼𝑛𝑑 + 1) ⋅ 𝑒𝑙𝑣é𝑔𝑧𝑒𝑡𝑡𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ; 55}

50
44
Ind: indikátorváltozó, a pontosan egy aktív félévvel rendelkezők BSc hallgatók
esetén 1, egyéb esetben 0;
𝑚𝑖𝑛{(𝐼𝑛𝑑 + 1) ⋅ 𝑒𝑙𝑣é𝑔𝑧𝑒𝑡𝑡𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ; 44} ⋅

o
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