TÁJÉKOZTATÓ A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI SZAKMAI VIZSGÁRÓL

Mi a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga?
Ha a felvételi feltétele egy tárgyból az emelt szintű érettségi vizsga ÉS a jelentkező a
kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtt szerzett érettségi vizsgaeredménnyel
rendelkezik, akkor ő ezt a felvételi követelményt felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is
teljesítheti.

Milyen tantárgyakból tehető?
A kiválasztott szak felvételi követelményei között felsorolt tantárgyakból olyan/azt a
tantárgyat kell kiválasztani, amelyből a jelentkező korábban érettségi vizsgát tett.

Hogyan lehet jelentkezni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára?
Jelentkezni a központi felvételi eljárás keretében, annak határidejéig (2018. február 15.)
lehet.
Jelentkezés a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az E-felvételi rendszerében:
1. Az e-felvételi „Adatok szerkesztése” menüpontjában (a 01. „A jelentkező adatai” és a
02. „A jelentkezés” mezők értelemszerű kitöltését követően) válassza ki a 03. „A
jelentkező eredményei” mezőben az „Érettségi eredmények” pontot.
2. Itt a „Bizonyítvány” adatlapon az érettségi eredményei kitöltését követően görgessen
le az oldal aljára a „Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga” adatlaphoz.
3. A tudnivalók elolvasását követően kattintson az „Új felsőoktatási felvételi szakmai
vizsgára jelentkezés rögzítése” mezőre.
4. A legördülő listából válassza ki a megjelenő tantárgyak közül azt, amelyikből felvételi
szakmai vizsgát szeretne tenni. Csak azok a tantárgyak fognak a listában megjelenni,
melyek valamelyik megjelölt szakján emelt szintű érettségi vizsgatárgyként
elfogadhatóak.
Amennyiben a felvételi eljárás során több olyan intézménybe/szakra is jelentkezik, ahol az
adott vizsgatárgyból emelt szintű érettségi követelmény érvényes, a felvételi szakmai vizsgát
csak egyszer kell letennie, melyre a jelentkezéskor meghatározott sorrendben előrébb
rangsorolt felsőoktatási intézményben kerül sor. Ez esetben a vizsga eredményét a többi
intézményben/szakon is el kell fogadni.
Ki nem jelentkezhet erre a vizsgára?
-

aki érettségi bizonyítványukat már a kétszintű érettségi vizsgarendszerben szerezte
meg, függetlenül az érettségi vizsgatárgyaiktól
aki olyan szakra jelentkezik, ahol az adott tárgyból nem követelmény az emelt szintű
érettségi.

Mikor kerül sor a vizsgára?
Lebonyolítása várhatóan 2018. június 26. és július 6. között történik, tantárgyanként
országosan egységes időpontban, az érintett felsőoktatási intézményekben.
A vizsga pontos napjáról, időpontjáról és helyszínéről szóló tájékoztatást az érintett
felsőoktatási intézményből kiküldött vizsgabehívóban fogja megkapni.

Mit érdemes tudni az eredményről? Mikor sikeres a vizsga?

Ha a jelentkező a felvételi szakmai vizsgán „megfelelt” minősítést (legalább 45%-os
eredményt) ér el, abban az esetben a vizsga kiváltja az emelt szintű érettségi követelményt,
és a felvételi eljárás pontszámítása során 50 többletpontot kap (de kizárólag azon
jelentkezései esetén, ahol az adott tantárgyból követelmény az emelt szintű érettségi).
Fontos: a felvételi szakmai vizsga eredménye csak „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.
A felvételi pontszámítás során az érettségi eredmények alapján kapott pontjait nem a
felvételi szakmai vizsga %-os eredménye fogja meghatározni, hanem az adott tantárgyból
megszerzett korábbi érettségi vizsgaeredménye.
A felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott évi felvételi eljárásban használható
fel, nem eredményez az adott tárgyból emelt szintű érettségi tanúsítványt és nem vihető át
másik felvételi időszakra.
Információk a vizsga menetéről
Az írásbeli vizsga megírására 240 perc (négy óra) áll rendelkezésre a jelentkezőnek.
A vizsgázónak legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a
vizsga helyszínén.
A vizsga kezdete a jelenlévők személyazonosságát ellenőrizni kell.
A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
A vizsgateremben és a folyosón gondoskodni kell az állandó felügyeletről. A felügyelő
tanár/teremfelelős feladata annak megakadályozása, hogy a vizsgázó meg nem engedett
segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe.
Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A részletes
vizsgakövetelmény és vizsgaleírás határozza meg, hogy melyek azok az eszközök,
amelyekről a vizsgaszervező intézménynek kell gondoskodnia. A segédeszközöket a
vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
Az írásbeli vizsga vizsgadolgozatait az intézmény által kijelölt személy(ek) kijavítja(k), a
hibákat, tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával
megjelölik.
A vizsgakérdésekre kidolgozott megoldásokat az OH által megadott honlapon elérhető
megoldási kulcs alapján kell javítani és értékelni.
Ha a javító tanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó
meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti
a vizsgadolgozatra.
A javítás után a javított dolgozat megtekintésére egy munkanapot kell biztosítani a
vizsgázónak.
Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki
hibája esetében tehető.
A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor
tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt az
értékelésére.

