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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

2/2020 (IV.28.) SZÁMÚ DÉKÁNI UTASÍTÁSA 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÁLTAL MEGHIRDETETT, VALAMINT A 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÁLTAL ADMINISZTRÁLT, ANGOL NYELVEN 
FOLYÓ KÉPZÉSEK FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 

 
PREAMBULUM 
 
A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és működési Szabályzatának 7/c sz. melléklete (A 
kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések felvételi 
eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen) 7.§(2) bekezdése alapján a Természettudományi 
Kar Dékánja az alábbi utasításban szabályozza a Természettudományi Kar külföldi 
állampolgárok számára meghirdetett képzésein szervezett felvételi eljárást.  
 
I. Az utasítás hatálya 
 
 
1.§ Jelen utasítás hatálya kiterjed minden, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Kara (a továbbiakban TTK) által meghirdetett angol nyelvű képzések felvételi eljárásában 
résztvevő külföldi állampolgárságú jelentkezőre, valamint a felvételi eljárás lebonyolításában 
résztvevő foglalkoztatottakra.  
 
II. Jelentkezés a képzésre 
 
2.§ A TTK angol nyelven meghirdethető képzéseit az 1. sz. melléklet tartalmazza. A képzések 
tanévenként kerülnek meghirdetésre, amiről hivatalos információk a kar honlapján és a Dream 
Apply (a továbbiakban DA) felületén találhatók.  
3.§ (1) Az angol nyelven meghirdetett képzések lehetnek önköltségesek, vagy 
ösztöndíjprogram keretében finanszírozottak.  
(2) A jelentkezés díját a TTK Kari Tanácsa határozza meg minden tanévre vonatkozóan, amit 
legkésőbb a jelentkezési határidőig a jelentkezőnek meg kell fizetnie.  
(3) A felvételi adatokat a TTK TO külügyi csoportja (a továbbiakban külügyi csoport) kezeli. 
4.§ Amennyiben a jelentkező külföldön szerzett oklevelét szeretné a megpályázott szak 
bemeneti követelményeként figyelembe venni, a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi 
szint és szakképzettség bemeneti követelményként való megállapítása céljából köteles 
felsőfokú tanulmányait és az oklevelét elismertetni. Ezt az eljárást alap- és mesterképzésre 
történő jelentkezés esetén a TTK Oktatási és Kreditátviteli Bizottsága, doktori képzésre 
történő jelentkezés esetén az érintett doktori iskola folytatja le. 
 
III. A felvételi eljárás 
 
5.§ (1) A TTK angol nyelvű képzési programjaira történő felvételi eljárás megszervezéséért és 
lebonyolításáért felelős szervezi egység a külügyi csoport. 
(2) A TTK angol nyelven meghirdetett szakjaira történő jelentkezés a DA webes felületén 
keresztül, elektronikus formában történik. Szintén a DA rendszerébe kell feltölteni azokat a 
dokumentumokat, amelyeket a jelentkező a felvételi eljárás során fel kíván használni.  
(3) A jelentkezés során beküldendő dokumentumokat képzési szintek szerinti bontásban az 
utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza. 
(4) A jelentkezés feltétele  
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a/ alapképzési szakokon érettségi bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű dokumentum 
hitelesített másolata és hitelesített angol vagy magyar nyelvű fordítása,  
b/ mesterszakokon a képzési és kimeneti követelményekről szóló 18/2016. (VIII.5.) 
EMMI rendeletben meghatározott végzettség és szakképzettség, vagy azzal 
egyenértékű dokumentum hitelesített másolata és hitelesített angol vagy magyar 
nyelvű fordítása. 
c/ doktori képzésekben MA/MSc vagy azzal egyenértékű oklevél hitelesített másolata 
és hitelesített angol vagy magyar nyelvű fordítása.  

(5) A jelentkező jelen utasítás 5.§ (4) bekezdés a/ - c/ pontokban meghatározott feltételek 
mellett köteles hitelt érdemlően bizonyítani, hogy angol nyelvtudása megfelelő a szak 
elvégzéséhez.  
(6) A külügyi csoport ellenőrzi a felvételi eljárásban a jelentkező által a DA felületére 
feltöltött dokumentumokat. Az a jelentkező, aki a jelentkezés feltételének nem felel meg, és a 
rendelkezésére álló határidőig nem pótolja a hiányosságot, az eljárásból kizárásra kerül. 
(7) A jelentkezők felvételi vizsgát tesznek. A felvételi vizsga időpontjáról a jelentkezőt a 
külügyi csoport előzetesen tájékoztatja. Az időpont módosítására csak kivételes esetben, a 
jelentkező kérelmére kerülhet sor, amennyiben a TTK a felvételi eljárás során biztosítani tud 
más időpontot a jelentkező számára. A TTK szakjaira kizárólag sikeres felvételi vizsgát 
követően lehet felvételt nyerni. 
(8) A felvételi vizsga időpontja a közép-európai idő (CET) szerint kerül kijelölésre. 
(8) A felvételi vizsga szóbeli, és angol nyelven folyik. A felvételi pontszámítás a szóbeli 
vizsga és a beküldött dokumentumok alapján történik. A vizsgán a jelölt szakmai 
alkalmasságát és nyelvi kompetenciáit is értékelni kell. 
(12) Amennyiben a felvételi eljárás során a feltöltött dokumentumok hitelessége kérdéses, a 
külügyi csoport az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központhoz fordul 
segítségért, valamint indokolt esetben a jelentkezőt további dokumentum bekérésére 
kötelezheti. 
(13) A TTK által alkalmazott pontozási szempontokat az utasítás 3. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
IV. A felvételi vizsga, alkalmassági vizsga 
 
6.§ (1) A TTK angol nyelven meghirdetett szakjaira a felvételi vizsga a TTK hivatalos 
helyiségeiben, valamint online videó hívás szolgáltatás igénybevételével, illetve a dékán által 
kijelölt külső helyszíneken is történhet. A vizsgabizottságokat a TTK intézetei, doktori 
képzések esetén a doktoriskolák jelölik.  
(2) A felvételi vizsgán a PTE biztonsági referense is részt vehet, a vizsgázóhoz kérdést 
intézhet. 
(3) A felvételi vizsgán elért eredmény alapján a felvételi vizsgabizottság javaslatot tesz a 
jelentkező felvételére, feltételes felvételére, vagy elutasítására. Az elutasítást minden esetben 
indokolni kell.  
(4) A vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyhez a mintát az utasítás 4. sz. melléklete 
tartalmazza. 
(5) A felvételi vizsgabizottság a felvételi vizsga eredményeit a DA rendszerében történő 
rögzítés céljából eljuttatja a külügyi csoportnak. 
(6) A jelentkező alkalmassági vizsgára is kötelezhető. 
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V. A felvételi döntés 
 
7.§ (1) A felvételi döntést tartalmazó határozatot az ösztöndíjas jelentkezők esetén a 
Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság, az önköltséges jelentkezők esetén a külügyi 
csoport készíti el. 
(2) A felvételi határozat tartalmazza: 
 a/ a jelentkező személyes adatait, 
 b/ a szak adatait, amelyre a jelentkező felvételt nyert, 

c/ amennyiben 5.§ (4) b/ pontjában meghatározott képzésre történő felvétel esetén 
pótlandó kreditek előírásra kerülnek, a pótláshoz szükséges tárgyak kódját, címét, 
kreditszámát,  
d/ amennyiben a DA felületén előzetesen kollégiumi igényt jelentett be a jelentkező, a 
kollégiumi elhelyezésről szóló igazolást is. 

(3) A felvételi határozat a TTK TO által iktatott, és a TTK dékán által aláírt dokumentum, 
amelyet a külügyi csoport szkennelve megküld a jelentkező számára elsősorban e-maiben, 
illetve a jelentkező kérésére postai úton is. 
(4)Az önköltséges képzésre felvett hallgató az önköltség díjának befizetése után kezdheti meg 
a vízum ügyintézést. 
 
VI.  Záró rendelkezések 
 
8.§ Jelen utasítás a kihirdetést követően, 2020. április 27. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Pécs, 2020. április 28. 
 
  Dr. Horváth Attila 

dékán 
PTE TTK 

 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A TTK angol nyelven meghirdethető képzései 
2. sz. melléklet A jelentkezés során beadandó dokumentumok 
3. sz. melléklet: Pontozási szempontrendszer 
4. sz. melléklet: Jegyzőkönyv 
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1. sz. melléklet 
 

A PTE TTK által angol nyelven hirdethető képzések 
A képzés 
neve angolul 

A 
képzés 
szintje 

Megszerezhető 
szakképzettség 
megnevezése  

A képzéshez tartozó 
specializációk angol 
nyelvű képzés esetén 

Biology BSc Biologist - 

Chemistry BSc Chemist - 

Computer 
Science 

BSc Computer Scientist Software Developer 

Earth 
Sciences 

BSc Earth Scientist Geology 

Geography BSc Geographer Applied Geography 

Mathematics BSc Mathematician - 

Physical 
Training 

BSc Physical Trainer - 

Physics BSc Physicist - 

Physics MSc Physicist Applied Physicist 

Applied 
Mathematics 

MSc Applied 
Mathematician  

- 

Recreation MSc Recreation Expert  - 

Chemistry MSc Chemist - 

Biology MSc Biologist Molecular Biology 
Ecology 

Geography MSc Geographer Geomorphology 

Doctoral 
Program in 
Biology and 
Sport Biology 

PhD - - 

Doctoral 
Program in 
Chemistry 

PhD - - 

Doctoral 
Program in 
Earth 
Sciences 

PhD - - 

Doctoral 
Program in 
Physics 

PhD - - 
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2. sz. melléklet 
 

Beküldendő dokumentumok  
Képzési szint Beküldendő dokumentumok 
BSc Korábbi középfokú tanulmányokat részletesen tartalmazó igazolás 

hitelesített másolata és annak hitelesített fordítása (ha az eredeti nem angol 
nyelvű). 
Középfokú tanulmányok befejezését igazoló okirat hitelesített másolata és 
annak hitelesített fordítása (ha az eredeti nem angol nyelvű). 
Angol nyelvtudást igazoló okmány másolata (minimum B2-es szintű 
nyelvtudást igazoló nyelvvizsga vagy igazolás arról, hogy korábbi 
tanulmányok nyelve az angol volt). 
Motivációs levél (bemutatkozás és érdeklődési terület, stb.) 3000-3500 
karakter hosszúságban. 
Europass önéletrajz angol nyelven. 
Útlevél vagy személyi igazolvány másolata 
Orvosi igazolás, oltási könyv (Hepatitis B és C elleni oltás igazolásával), 
negatív HIV teszt és negatív mellkas röntgen. 
Egyéb, többletpontot eredményező dokumentum másolata. 

MSc Korábbi BSc/BA tanulmányokat részletesen tartalmazó igazolás hitelesített 
másolata és annak hitelesített fordítása (ha az eredeti nem angol nyelvű). 
BSc/BA tanulmányok befejezését igazoló diploma hitelesített másolata és 
annak hitelesített fordítása (ha az eredeti nem angol nyelvű). 
Angol nyelvtudást igazoló okmány másolata (minimum B2-es szintű 
nyelvtudást igazoló nyelvvizsga vagy igazolás arról, hogy korábbi 
tanulmányok nyelve az angol volt). 
Motivációs levél (bemutatkozás és érdeklődési terület, stb.) 3000-3500 
karakter hosszúságban. 
Europass önéletrajz angol nyelven. 
Útlevél vagy személyi igazolvány másolata. 
Orvosi igazolás, oltási könyv (Hepatitis B és C elleni oltás igazolásával), 
negatív HIV teszt és negatív mellkas röntgen. 
Egyéb, többletpontot eredményező dokumentum másolata. 

PhD Korábbi tanulmányokat részletesen tartalmazó igazolások hitelesített 
másolata és azok hitelesített fordítása (ha az eredeti nem angol nyelvű). 
MSc/MA tanulmányok befejezését igazoló diploma hitelesített másolata és 
annak hitelesített fordítása (ha az eredeti nem angol nyelvű). 
Előzetes befogadólevél a témavezetőtől. 

Publikációs lista (amennyiben van). 
Angol nyelvtudást igazoló okmány másolata (minimum B2-es szintű 
nyelvtudást igazoló nyelvvizsga vagy igazolás arról, hogy korábbi 
tanulmányok nyelve az angol volt). 
Motivációs levél (bemutatkozás és érdeklődési terület, stb.) 3000-3500 
karakter hosszúságban. 
Szakmai önéletrajz angol nyelven. 
Útlevél vagy személyi igazolvány másolata. 
Orvosi igazolás, oltási könyv (Hepatitis B és C elleni oltás igazolásával), 
negatív HIV teszt és negatív mellkas röntgen. 
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3. sz. melléklet 
1. Alap és mesterképzések 
Alap és mesterképzések esetén összesen 100 pont adható az alábbiak szerint: 

 Értékelés részei Pontérték Megjegyzés 
1. Tanulmányi eredmények, 

dokumentummal igazolt 
teljesítések 

40 A jelentkezési folyamat során 
értékelt (felvételi vizsga előtt) 

2. Szakmai felkészültség és 
nyelvismeret 

60 Felvételi vizsga során értékelt 

 
A tanulmányi eredmények, dokumentummal igazolt teljesítések körében a bizottság 
értékelése alapján figyelembe vehetők: 

- középiskolában tanult tárgy érdemjegye/eredménye, 
- érettségi tárgy érdemjegye/eredménye, 
- egyéb, a megpályázott szakkal kapcsolatosan értékelhető tanulmányi vagy szakmai 

eredmény (pl. tanulmányi verseny, sportverseny…stb.), 
- nyelvismeretet igazoló dokumentum,  
- egyéb, a bizottság döntése alapján értékelt dokumentum. 

 
A felvételi vizsga szóbeli lehet.  
 
A szóbeli vizsga motivációs beszélgetés, amelynek célja, hogy a jelentkező bizonyítsa, hogy a 
megpályázott SZAK területéhez tartozó témakörökben jártasságát, érdeklődését, valamint a 
szak elvégzéséhez szükséges angol nyelvtudását.  
. 
 

BSc és MSc képzések 
Vizsgakövetelmények  A vizsga típusa 
Biology BSc szakmai és motivációs beszélgetés 

  
  

Physics BSc szakmai és motivációs beszélgetés 
Geography BSc szakmai és motivációs beszélgetés 

  
  

Earth Sciences BSc szakmai és motivációs beszélgetés 
  
  

Chemistry BSc motivációs és szakmai beszélgetés 
  
  

Mathematics BSc  motivációs és szakmai beszélgetés 
  
  

Computer Science BSc  motivációs és szakmai beszélgetés 
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Physical Training BSc  motivációs és szakmai beszélgetés 
  
  

Biology MSc  szakmai és motivációs beszélgetés 
  
  

Physics MSc  szakmai és motivációs beszélgetés 
Geography MSc  szakmai és motivációs beszélgetés 

  
  

Recreation MSc  motivációs és szakmai beszélgetés 
  
  

Chemistry MSc  motivációs és szakmai beszélgetés 
  
  

Applied Mathematics MSc  motivációs és szakmai beszélgetés 
  
  

 
 
2. Doktori képzések 
 
Doktori képzések esetén legfeljebb 100 pont adható a felvételi bizottság értékelése alapján. 
A pontszám kialakításának szempontjai: 

- témára jelentkezés elfogadása, 
- beküldött dokumentumok, 
- szóbeli felvételi vizsga, 
- egyéb, a bizottság által értékelt szakmai tevékenység. 

A doktori képzésekben a témák kiírása a doktori.hu weboldalon történik. 
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