INTÉZMÉNYI
PONTOK 2024-TŐL
A K ÁROLI-EGYETEMEN

Ahol fontos vagy!

A 2024. évtől megváltoznak a felsőoktatási felvételi rendszer pontszámítási szabályai.
A felvételi eljárás során továbbra is maximum
500 pontot szerezhetnek az alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre
jelentkezők, viszont a korábbi többletpontok helyébe lépő ún. intézményi pontok tekintetében az
intézmények dönthetnek arról, hogy mire adnak
maximum 100 pontig pluszpontokat.

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS
EGYETEM AZ ALÁBBI JOGCÍMEKRE
AD INTÉZMÉNYI PONTOKAT:
Református háttér/vonatkozás:
• református középiskolai végzettség
– max. 25 pont
• hittanból tett érettségi vizsga - max. 25 pont
• a Magyarországi Református Egyház
szervezetében, közintézményében végzett
önkéntes tevékenység, munka - max. 20 pont

Károli Junior Akadémia:
• az alapismereti kurzus elvégzése,
tanúsítvány megszerzése - 100 pont
• az Akadémia által szervezett tanulmányi
versenyen elért helyezés - 50-100 pont
• az Akadémia által szervezett programokon
történő részvétel - 25 pont

Vizsgák:
• emelt szintű érettségi vizsga, vizsga
tárgyanként - max. 100 pont
• felvételi vizsga a GESZK és a HTK egyes
képzéseire - 50-70 pont
• államilag elismert nyelvvizsga,
vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló
dokumentum - max. 40 pont
Tanulmányi versenyek:
• Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
(OKTV) elért eredmény - max. 100 pont
• Középiskolai Tudományos Diákkörök
Országos Konferenciáján (TUDOK) elért
eredmény - max. 50 pont
• Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen
elért eredmény - 20 pont
• Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért eredmény - 100 pont
• Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen
elért eredmény - 30 pont
• Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy
az Országos Tudományos Diákköri Tanács
(OTDK) által szervezett versenyen elért
eredmény - 20 pont
• “Ifjú tudósok” tudományos középiskolai
vetélkedőn elért eredmény - max. 100 pont
• Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért
eredmény - 100 pont
• A GESZK egyes képzésein a V4-es Közgazda
sági Diákolimpián elért eredmény - 30 pont

Minőség. Közösség. KÁROLI.

Sporteredmények :
• Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től
kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,
a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szer
vezett Sakkolimpián való részvétel - 50 pont
• világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezés - 30 pont
• korosztályos világ- vagy Európa-bajnoksá
gon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi
Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián
elért legalább 3. helyezés - 20 pont
• országos bajnokságon elért legalább
3. helyezés - 15 pont
• Diákolimpia országos döntőjében elért
legalább 3. helyezés - 10 pont
• Nem olimpiai sportágban, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább
3. helyezés - 30 pont
Szakképesítés:
• a 2020. január 1-jét megelőzően
közzétett Országos Képzési Jegyzék
szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú
szakképesítés (szakirányú továbbtanulás
esetén) - max. 32 pont
• középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben
szereplő szakmai vizsga - max. 32 pont
• szakgimnáziumban oktatható szakképesítés
szerinti szakképesítés - max. 32 pont

www.kre.hu

Esélyegyenlőség:
• hátrányos helyzet - 40 pont
• fogyatékosság - 40 pont
• gyermekgondozás - 40 pont
Munkatapasztalat:
• KRE-GESZK ápolás és betegellátás
alapképzési szak ápoló szakirányhoz,
szociális munka alapképzési szakhoz,
szociálpedagógia alapképzési szakhoz,
diakónia alapképzési szakhoz kapcsolódó
munkatapasztalat - max. 50 pont
• KRE-GESZK emberi erőforrások alapképzési
szakhoz, gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szakhoz kapcsolódó
munkatapasztalat - max. 20 pont
• KRE-PK világi képzéseihez kapcsolódó
munkatapasztalat és a gyülekezeti életben
vállalt munka/feladatellátás igazolása
alapján - max. 20 pont
• KRE-PK hitéleti képzései esetén
a gyülekezeti életben vállalt munka/
feladatellátás igazolása alapján
- max. 20 pont

Kötelező többletpontok

Önkéntes (tartalékos) katonai szolgálat:
• hat hónapos szolgálati idő alatt,
az alapkiképzést követően
szakkiképzéssel egybefüggően
végrehajtott önkéntes katonai
szolgálat teljesítése - 32 pont
• további hat havi egybefüggő szolgálat
esetén +32 pont, összesen max. 64 pont

A leafletben szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
Az intézményi pontok részletes feltételeiről
a felvi.hu oldalon olvashat.
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