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1. Doktori felvételi pontrendszer módosItása, javaslatok:
•

TDK-nál mind a Bsc mind az Msc számItson, figyelembevétele mindenképp fontos

•

ésszerfl sorrend kialakitása ajelentkezök kOzOtt, ne kerulj enek jelentkezök kizárásra

•

Amennyiben a kimeneti kovetelménye mar megvan, akkor a jelentekzö felvéteire
kerulj on
o ebben az esetben se érhesse el a maximális pontot, mert a jobbakat plusz
ponttal lehessen jutalmazni
o aki mar jelentkezésnél teijesIti a kimeneti kovetelményt max. 90 pontot
érhessen el

•

a cikkIrás nem kOtelezhetö, de elvárható egy jelentkezótôl
o 3 cikknél mar elérhetö lehessen a maximális pont

•

az OTDK külOn pontozásajavasolt (p1:

+

5 pont)

o egy TDK-val, vagy OTDK-val ne legyen elérhetö a maximális pont
•

ajelentkezä annyi cikket tudjon kidolgozni amennyi lehetséges
o a felvételi elbeszélgetésnek legyen része, hogy a bizottsag rákérdez a cikk
tartalmára

•

amennyiben a jelentkezônek van megjelent cikke és rendelkezik TDK-val is akkor az
plusz ponttal értékelhetö legyen

•

csak 4,00-es záróvizsga átlagtol lehessen pontot adni

•

hasonló pontrendszer bevezetése, mint a kimeneti pontozásnál

•

•

•

amennyiben az egyetemi kari tanulmányi versenyen szerez helyezëst azért
plusz
pontot járjon
o helyezésre való tekintettel másféle pont járjon (p1: 1. hely_lO pont,
2. hely_7 pont, 3. hely_5 pont)
esetleg meg a nemzetközi tanulmányi versenyen való részvétel es helyez
és
figyelembevetele, beszámItása
o részletesen kidolgozni mi számItson és mi ne
o helyezësekértjãró pont kidolgozása (p1: 1-10-ig)
demonstrátori feladatok ellátásáért esetlegesen kUlOn pontot lehessen adni

VeglegesItes a kOvetkezô DIT ülésen, melyre elkészItésre kerul a részletes pontre
ndszer
tervezete.
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