A rendszerbevételi eljárásban elért teljesítmény értékelése
1) A jelentkező teljesítményét 100+10 többletpontos rendszerben értékelik. A pontszámot
az egyetemről hozott pontok (max. 70 pont) és a felvételi eljárás során szerzett pont (max.
30 pont) összeadásával kell kiszámítani. Az így kiszámított pontokhoz hozzá kell adni a
többletteljesítményért adható pontokat. A többletpontok összege max. 10 pont lehet.
A nem Magyarországon, vagy nem magyar nyelven szerzett oklevéllel rendelkezők
szerzett pontjainak meghatározása magyar nyelvre lefordított és hitelesített
indexmásolatának benyújtása esetén fogadható el. A pontok átszámítását OM irányelveket
figyelembe véve a Szak- és Továbbképzési Központ munkatársai végzik el.

6.
A pontszámítás módja
I. Az egyetemről hozott pontokat az alábbiak szerint kell kiszámítani:
1. A hozott pontok számítása a következőkben részletezett módon történik:
a/ Az I., II., III., IV. , V,.VI. éves szigorlatok átlagának hatszorosa: maximum 30 pont
b/ 5 szakmaspecifikus tantárgy 1.2-vel súlyozott érdemjegyeinek összege: maximum 30
pont
választható szakmaspecifikus tárgyak
-Gyermekgyógyászat
-Klinikai genetika
-Belgyógyászat
-Infektológia
-Sebészet
-Szülészet- nőgyógyászat
-Neurológia
-Pszichiátria
-Patológia

A szakmaspecifikus tárgyakat a jelentkező választja ki
c/ záróvizsga eredménye x2
Összesen

maximum 10 pont
maximum 70 pont

II. Szerzett pont
A szóbeli interjún elért pontszám maximum 30 pont, az alábbi szempontok alapján:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás
Betegekkel való kommunikáció
Teljesítményorientáció/motiváció
Mások megértése (empátia)
Csapatmunka, együttműködés
Kezdeményezőkészség (kreativitás, innováció)
Szakmai ismeretek alkalmazása
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Integritás
Problémamegoldás
Betegorientáltság
Felelősségtudat
Teljesítménymotiváció
Hivatástudat
Multikulturális ismeretek

Amennyiben a szigorlatokból/kiemelt kollokviumokból számított hozott pontszámhoz
(maximum 30 pont) képest az interjún elért pontszám legalább 20%-kal nagyobb eltérést
mutat, a Bizottságnak indokolnia kell az általuk adott pontszámot.
III. Többletpontok

maximum 10 pont

III.Többletpontok:
1. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez80
15. 1. A rendszerbevételi eljárás során adható többletpontok
16. 1.1. PhD fokozat 10 pont
17. 1.2. A 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti egyetemi képzés alatt végzett tudományos tevékenység:
18. 1.2.1. Helyi Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) Konferencián tartott elsőszerzős előadás
19. 1.2.2. Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás 1 pont
20. 1.2.3. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (a továbbiakban: OTDK Konferencia)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2 pont

tartott elsőszerzős
előadás 3 pont
1.2.4. OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás 2 pont
1.2.5. Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, bemutatott poszter 3 pont
1.2.6. Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, bemutatott poszter 2 pont
1.2.7. TDK elsőszerzős pályamunka 4 pont
1.2.8. TDK társszerzős pályamunka 2 pont
1.2.9. Szakspecifikus diplomamunka 2 pont
1.2.10. Demonstrátorság az adott szakból évente 1 pont
1.2.11. Tudományos elsőszerzős közlemény 5 pont
1.2.12. Tudományos társszerzős közlemény 3 pont
1.2.13. Szakspecifikus tanulmányi verseny 1–3. helyezés 2 pont
1.2.14. Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) 1 pont
1.3. Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl)
1.3.1. középfok „C” típus, felsőfok „A” vagy „B” típus 2 pont
1.3.2. felsőfok „C” típus, vagy orvosi szakfordítói diploma 3 pont
1.4. Orvosi munkavégzés az adott szakon évente 2 pont
1.5. Mentőtiszti, egészségügyi területen legalább 1 hónap időtartamú munkavégzés hónaponként (maximum 3 pont) 1
pont
1.6. Az egyetem által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka,
adatok feldolgozása tudományos tevékenységben stb.) 2 pont

39.

2

