Meteorológus MSc felvételi rendje és pontszámítás
az ELTE Felvételi Szabályzat és a Természettudományi Karra vonatkozó
külön szabályok alapján, azzal egyezően

A METEOROLÓGUS MSC FELVÉTELRE VONATKOZÓ SAJÁT
SZERVEZÉSŰ VIZSGA SZABÁLYAI

1. §
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott
tanulmányok figyelembevétele
(1) A Kar a külföldön vagy külföldi középiskolában folytatott
tanulmányok alapján tanulmányi pontokat nem számol.
(2) A Kar alapképzés esetében az érettségi bizonyítványban
szereplő eredményeket, mesterképzés esetében a felsőfokú végzettséget
igazoló dokumentumban szereplő eredményeket veszi figyelembe a 2001.
évi C. törvény (Elismerési tv.)-nyel és a vonatkozó nemzetközi
egyezményekkel összhangban.

PONTSZÁMÍTÁS A METEOROLÓGUS

MESTERKÉPZÉSBEN

2. §
A Meteorológus mesterképzésre jelentkező felvételi pontszámának
számítása az alábbiak szerint történik a maximálisan 100 pontos
rendszerben:
Hozott pontok: maximum 36 pont a következők szerint:
(1) a jelentkező tanulmányi átlaga alapján maximum 18 pont a
következők szerint: a II. és a III. évben szerzett gyakorlati jegyek és
vizsgaeredmények kreditértékei alapján súlyozott tanulmányi átlag 3,6szorosa egész pontra kerekítve,
(2) a záróvizsgán szerzett érdemjegyek alapján maximum 18 pont a
következők szerint: a szakdolgozatra és a szakdolgozat védésére kapott
érdemjegy átlaga 1,8 szeresének (maximum 9 pont) és a záróvizsga felelet
érdemjegy 1,8 szeresének (maximum 9 pont) összege egész pontra
kerekítve.

Szerzett pontok: saját szervezésű szóbeli vizsgán elért eredménye
alapján: maximum 54 pont.
A szóbeli vizsga két tárgyból áll. Ezek: Általános meteorológia és a
meteorológiához kapcsolódó matematikai, fizikai ismeretek.
Az egyes tárgyakból elérhető maximális pontszám 27 – 27. Ezek összege
adja a szóbeli vizsga eredményét.

Többletpontok: maximálisan 10 pont adható.
- OTDK, TDK helyezésért
- második és további legalább középfokú C típusú nyelvvizsgáért
- szakmai publikációs tevékenységért

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
SZERINT ADHATÓ TÖBBLETPONTOK MESTERKÉPZÉSBEN

3. §
Többletpontok: maximálisan 10 pont adható.
- előnyben részesítési többletpont (max. 6 pont adható)
- fogyatékosság: 2 pont,
- gyermekgondozás: 2 pont,
- halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont,
- hátrányos helyzet: 1 pont,
- nyelvvizsgákért adható többletpont (max. 5 pont adható)
- második és további nyelvvizsga / közép C: 2 pont,
- nyelvvizsga / felső C: 3 pont,
- OTDK 1–3 hely: 3 pont,
- publikáció *: 2 pont,
(publikáció címen ismeretterjesztő lapban megjelent cikkre
adható többletpont)
- szakmai publikáció *: 3 pont,
(referált folyóiratban megjelent cikkre adható többletpont)
- TDK 1–3. hely: 3 pont
- földtudományi mesterdiplomáért diplománként: 2 pont
*

publikációkért többletpont azzal a kikötéssel jár, hogy egy adott témából
írt dolgozatra csak egy jogcímen lehet pontot szerezni.

SAJÁT SZERVEZÉSŰ VIZSGA SZABÁLYAI
4. §
A Meteorológus MSc felvételi eljárásában szóbeli vizsga van, amelyen
két tárgyból vizsgázik a jelentkező. Ezek az Általános meteorológia és a
Meteorológiához kapcsolódó matematikai-fizikai ismeretanyag. A tárgyak
tematikáját és a vizsgatételeket az ELTE TTK honlapja teszi közzé a
Szabályzatnak megfelelően.
SZÓBELI VIZSGA
5. §
(1) Szóbeli vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt a vizsgát
megelőzően 30 nappal írásban értesíteni kell (behívólevél), valamint az
adott szak összes szóbeli vizsgájának időpontját a Tájékoztatóban közzé
kell tenni.
(2) A jelentkezők szóbeli vizsgákra történő beosztásáról a Kar
vezetője vagy megbízottja dönt.
(3) Ha a behívólevélben megjelölt időpont ütközik valamely, a
felvételiző által megadott intézményi jelentkezési sorrendben a Kart
megelőző felsőoktatási intézmény szóbeli vizsgájának időpontjával, a
jelentkező időpont módosítást kérhet. A kérelmet írásban kell benyújtani a
Felvételi Irodánál, legkésőbb a választott szak, szóbeli vizsgáinak kezdete
előtt tíz nappal.
(4) Módosítás esetén a vizsgát a korábban megállapított
vizsganapok egyikére kell áttenni.
(5) A szóbeli vizsgáztatáshoz a szakot gondozó szervezeti
egység kérdéseket (tételeket, illetve feladatokat) állít össze, melyet a
Tájékoztató megjelenésével egyidejűleg elérhetővé tesz a Kar honlapján.
(6) A tantárgyi vizsga megkezdésekor a vizsgázó a kérdések
közül húz. A vizsgáztató bizottság további kérdéseket is feltehet.
A FELVÉTEL SORÁN ELJÁRÓ BIZOTTSÁG
6. §
(1) Az előző §-ban meghatározott vizsgák megszervezésére és
lebonyolítására, illetőleg az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására a Kar
szóbeli vizsgáztató bizottságot hoz létre a Meteorológus MSc felvételi
lebonyolítására.

(2) A felvételi bizottságok tagjait az érintett intézetek javaslata
alapján az oktatási dékánhelyettes kéri fel és bízza meg.
(3) A szóbeli vizsgabizottságok összeállítása szakonként
történik.
(4) Az az oktató, akivel szemben valamelyik, a vizsgáztatást
kizáró ok fennáll, felkérés esetén köteles ezt jelezni.
(5) A szóbeli vizsgáztató bizottság elnökből, tantárgyi
vizsgáztatókból, valamint nappali tagozatos felvételi vizsga esetén a
Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) által delegált hallgatóból
áll. A bizottság elnöke csak vezető oktató lehet.
A PANASZTÉTEL
7. §
(1) A jelentkező a szóbeli, írásbeli vizsgáztatással kapcsolatos a vizsgaeredményét befolyásoló - jogszabálysértés, illetve az intézményi
szabályzat megsértése miatt a pontszáma ismertetésének napját követő
második munkanap végéig írásban panaszt tehet a Kar vezetőjénél. A
határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) A Kar vezetője a panaszt három munkanapon belül köteles a
felvételi bizottsággal kivizsgáltatni, és annak döntéséről a jelentkezőt
értesíteni.

