Ilyen lesz a 2017-es felvételi: a legfontosabb változások
Harminc alap- és osztatlan képzés megszűnik, változik egy-két pontszámítási szabály, és új
intézménylista lesz a felvételi tájékoztatóban - mi vár a 2017-ben továbbtanulókra? Mi az,
amit már most, két-három hónappal a felvételi szezon előtt tudni lehet?
Változnak a pontszámítás szabályai
A főbb szabályok nem változnak - továbbra is 500 pontot gyűjthettek, 200-at a tanulmányi
eredményeitekkel, valamint az érettségi átlageredményével, másik 200 pontot a kötelező vagy
választható két érettségi vizsga eredményével, 100-at pedig nyelvvizsgával, szakképesítéssel,
versenyeredményekkel, emelt szintű érettségivel.
Azok a felvételizők 2017-ben jól járnak, akik OKJ-s szakképesítéssel vágnak neki a felvételinek,
és a szakképesítésük szakirányának megfelelő képzésen tanulnának tovább. Míg 2016-ban még
csak 24 pont járt az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, 1993 után szerzett, emelt szintű vagy
felsőfokú szakképesítésért, a 2017-es felvételin már 32 többletponttal számolhatnak a jelentkezők.
Ugyanennyi pont jár a kétéves, diplomát nem adó felsőoktatási szakképzésen szerzett jeles
záróvizsgáért is. A tavalyi felvételin ennél kevesebbet, 30 pontot kaptak azok, akik ilyen
eredménnyel futottak neki a felvételinek. A 32 ponttal persze továbbra is csak akkor lehet
számolni, ha a felsőoktatási szakképzésével azonos képzési területhez tartozó alap- vagy osztatlan
szakon tanulnátok tovább.
Hiába keresitek a régi főiskolákat
Az elmúlt hónapokban több felsőoktatási intézmény neve megváltozott, néhány főiskolából
alkalmazott tudományok egyeteme lett, más intézmények összeolvadtak, de volt, ahol egy-egy
egyetemi kar önálló intézménnyé vált - egyszóval érdemes alaposan átnézni az intézményi listát,
hogy senkit ne érjen meglepetés.
Intézmény neve korábban

Intézmény neve ma

Szolnoki Főiskola, Kecskeméti Főiskola

Pallasz Athéné Egyetem

Szent István Egyetem - Állatorvos-tudományi Kar

Állatorvostudományi Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem - Budai Campus (Élelmiszertudományi-, Szent István Egyetem - Budai
Kertészettudományi-, Tájépítészeti Kar)
Campus
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (később Budapesti
Metropolitan Főiskola)

Budapesti Metropolitan Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Egyetem

Zsigmond Király Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem - Mechatronikai Intézet
(Zalaegerszeg)

Pannon Egyetem - Mechatronika
Zalaegereszeg

Károly Róbert Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Szent István
Egyetem jászberényi kar

Eszterházy Károly Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem - Savaria Egyetemi Központ

ELTE (folyamatban)

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Egyetem

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kevesebb szak közül választhattok
Több mint harminc alap- és osztatlan képzés szűnik meg 2017-től - ezekre utoljára a nemsokára
elinduló keresztféléves felvételin jelentkezhettek.
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A megszűnő, illetve átalakuló szakok teljes (frissített) listája:
Agrár képzési terület
állattenyésztő mérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2017-től vidékfejlesztési agrármérnökire módosul
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki.
Bölcsészettudomány képzési terület
andragógia
A történelem régészet szakirányú alapképzési szak 2017. évi keresztféléves képzésben hirdethető
utoljára, ezt követően a szakirány csak önállóan, régészetként indulhat.
Gazdaságtudományok képzési terület
gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés (osztatlan képzésként indul a jövőben)
közszolgálati
Műszaki képzési terület
had- és biztonságtechnikai mérnöki
Művészet képzési terület
építőművész (osztatlan) csak alapképzésben indul
film- és videoművészet: gyártásvezető
film- és videoművészet: kameraman
film- és videoművészet: filmdramaturg (osztatlan)
a mozgókép alapszak kiegészül kameraman, gyártásszervező, dramaturg szakirányokkal
iparművészet: alkalmazott látványtervezés, ami látványtervezésre módosul.
iparművészet: design- és művészetelmélet, ami designkultúrára módosul.
iparművészet: fémművesség
iparművészet: kerámiatervezés
iparművészet: üvegtervezés
Művészetközvetítés képzési terület
mozgóképkultúra és médiaismeret
elektronikus ábrázolás
képi ábrázolás
kézműves
plasztikai ábrázolás
ének-zene (egyházzene, karvezetés, népzene szakirányokkal), ami zenekultúrára módosul.
Orvos- és egészségtudomány képzési terület
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, ami orvosi diagnosztikai analitikusra
módosul.
Sporttudomány képzési terület
humánkineziológia
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
sportszervező
testnevelő-edző csak edzőre módosul.
Társadalomtudomány képzési terület
kulturális antropológia
politológia, ami már politikatudományként jelölhető meg a szeptemberi felvételinél
társadalmi tanulmányok

