A felvételi eljárás rendje a vegyész mesterszakon
1. A szakra jelentkezhetnek:
a) kémia alapszakot végzettek,
b) vegyészmérnök alapképzési szakot, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai
szintű vegyészmérnöki, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári alapképzési
szakot végzettek, illetve egyéb alap- vagy mesterfokozatot adó szakot, vagy korábbi főiskolai
vagy egyetemi szintű szakot végzettek, akik rendelkeznek (vagy a felvételi elbeszélgetés
időpontjáig rendelkezni fognak) összesen legalább 70 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a
megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett,
hitelesen dokumentált ismeretanyaggal az alábbi tárgykörökben:
természettudományos ismeretek (15 kredit): matematika, fizika, informatika; biológia,
földtudomány, környezettan
gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): EU ismeterek, általános gazdasági és
menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás
szakmai ismeretek (50 kredit): általános kémiai, szervetlen kémiai, szerves kémiai,
analitikai kémiai, fizikai kémiai, műszaki kémiai.
A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra=1 kredit
értékben történik.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:




a leckekönyv teljes másolata,
az oklevél másolata (kivéve ha a tárgyévben végez)
többletpontok megszerzésére jogosító igazolások (TDK tevékenység, szakmai
publikációs tevékenység, második vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány, hátrányos
helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás)

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni. A
tárgyévben végzők felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
2. A jelentkezés elfogadása:
Az intézmény a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező a
jelentkezési feltételeknek eleget tesz-e, és értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról
vagy elutasításáról, és szóbeli elbeszélgetésre hívja be.
3. A felvételi lebonyolítása és a pontszám kiszámításának
módja:
A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi pontszámuk alapján történik, a
megszerezhető felvételi pontszám összesen maximum 100 pont.
A jelentkező felvételi pontszáma a korábbi ismeretekre kiszámított pontszám, az oklevélre
adott pontszám, a szóbelire kapott pontszám és a többletpontok összege.
3.1 Korábbi szakmai ismeretek beszámítása (maximum 40 pont)

A figyelembe vehető ismeretkörök:
általános kémiai, szervetlen kémiai, szerves kémiai, analitikai kémiai, fizikai kémiai és
műszaki kémiai ismeretek.
3.2 Az oklevél beszámítása (maximum 10 pont)
3.3 Szóbeli elbeszélgetés (maximum 40 pont)
Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A beszélgetés alapján a felvételi
bizottság egyedileg értékel. A szóbelin kell bemutatni a következő iratokat:





oklevél
leckekönyv
más intézményből, nem kémia alapszakról érkező hallgatók esetén a kibocsátó
intézmény által hitelesített tantárgyi tematikák
az elfogadtatni kívánt 70 kreditnyi tárgy jegyzéke ((természettudományos ismeretek:
15 kredit, gazdasági és humán ismeretek: 5 kredit, szakmai ismeretek: 50 kredit))
szerinti csoportosításban, mely tartalmazza a teljesített tárgy (tárgyak) nevét,
óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet,

3.4 Többletpontokból maximum 10 pont szerezhető az alábbiak szerint:
Tudományos tevékenységekért (Konferencia előadás / poszter / absztrakt (külföldi vagy
magyar, de nem TDK, OTDK), nyomtatásban megjelent dolgozat) maximum 10 pont adható
Tudományos Diákköri tevékenységért maximum 10 pont szerezhető
Az első C típusú középfokú nyelvvizsgát meghaladó, igazolt nyelvtudásért maximum 3 pont
adható.
Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján a
237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 4 többletpont
adható a következő felosztásban:





fogyatékosság: 1 pont
gyermekgondozás: 1 pont
hátrányos helyzet: 2 pont
halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

