
 
A Bolyai János Szakkollégium 2022. felvételi pontrendszere és szabályzata 

 

A Bolyai János Szakkollégium egy felsőoktatási tehetségkutató és tehetséggondozó program, amely a felvételt 
nyert diákok számára a korszerű lakhatási körülmények mellett közösségi élményt, tanulmányaik és szakmai 
előmenetelük során pedig hasznosítható tudást is biztosít. 

A Bolyai János Szakkollégium a Temesváron tanuló magyar egyetemi hallgatók szellemi központja, amely 
egyszerű bennlakásnál sokkal többet jelent: a kollégium egyedülálló szakmai és közéleti képzési programot 
biztosít a bennlakó diákok és a külsős hallgatók számára egyaránt, amely kiegészíti az egyetemi tanulmányokat 
és olyan tudással és készségekkel ruházza fel a részt vevő diákokat, amelyek napjaink versenytársadalmában 
nélkülözhetetlenek. Mindemellett a kollégium valódi közösségi élményt is hoz a fiatalok számára, mivel szerves 
része a temesvári magyarság kulturális életének is. 

 

FELVÉTELI PONTRENDSZER ELSŐÉVES EGYETEMI HALLGATÓKNAK 

 

A szakkollégiumi felvételi pontrendszeren alapul. A felvétel során a jelentkezők összesen 100 pontot 
érhetnek el. A pontozás 3 fő területre oszlik. 

 

 

I. Tanulmányi eredmények (legtöbb 50 pont kapható) 

I.I. Érettségi eredményért legtöbb 30 pont szerezhető, az érettségi átlaggal arányosan (10-es átlag 30 pont, 6-os 
átlag 0 pont); 

I.II. Megyei olimpiászon és versenyen elért helyezés esetén 5 pont szerezhető; 

I.III. Országos olimpiászon vagy versenyen elért helyezés vagy dicséret esetén 10 pont szerezhető;  

I.IV. Nemzetközi olimpiászon elért helyezés vagy dicséret esetén 20 pont jár;  

I.V. Közpépfokú nyelvvizsga (B2) esetén 5 pont szerezhető; 

I.VI. Felsőfokú nyelvvizsga esetén (C1 és C2) 10 pont szerezhető; 

 

 

II. Iskolán kívüli tevékenységek (legtöbb 30 pont kapható) 

II.I. Választható képzések esetén 5 pont szerezhető; 

II.II. Diákszervezetekben legalább 2 évig való tevékeny részvétel esetén 5 pont kapható; 

II.III. Megyei sportversenyeken elért eredmények esetén 5 pont szerezhető; 

II.IV. Országos sportversenyeken elért eredményekért 10 pont szerezhető; 

II.V. Legalább 2 évig folytatott népművészeti tevékenység esetén 5 pont szerezhető; 

II.VI. Rendszeres önkéntesség vagy szociális munka esetén 5 pont szerezhető; 

A képzéseken és a sportversenyeken való részvételt, illetve a különböző önkéntes tevékenységet igazoló 
okmányokat az adott programokat szervező intézmény állítja ki! 

 

 

III. Szóbeli interjú (legtöbb 20 pont kapható) 

A szóbeli interjú online vagy személyesen történik, megegyezés szerint. Az interjún a szakkollégium felvételi 
bizottságának tagjai vesznek részt. 

  



 
FELVÉTELI PONTRENDSZER SZAKKOLLÉGIUMI EGYETEMI HALLGATÓKNAK 

 

A szakkollégiumi felvételi pontrendszeren alapul. A felvétel során a jelentkezők összesen 100 pontot 
érhetnek el. A pontozás 3 fő területre oszlik. 

 

 

I. Tanulmányi eredmények (legtöbb 60 pont kapható) 

A. Egyetemi tanulmányi eredmények (legtöbb 30 pont kapható) 

A.I. Egyetemi tanulmányi eredmények (legtöbb 25 pont kapható); 

A bizonyítvány bemutatása után minden elmaradt vagy sikertelen vizsgának megfelelő kredittel egyenlő 
pontot vonunk le. 

A.II. Egyetem keretén belül szervezett mesterkurzusokon, tantárgyversenyeken, konferenciákon való részvétel 
(legtöbb 5 pont kapható); 

 

B. Kollégiumi szakmai tevékenységek (legtöbb 30 pont kapható) 

B.I. Szakkollégiumi Tudományos Diákköri Dolgozat (legtöbb 20 pont kapható); 

• Szakdolgozat megírása – 10 pont;  
• Szakdolgozat bemutatása a Bolyai János Tudományos Diákköri Konferencián – 5 pont; 
• Szakdolgozat által elért helyezés vagy dicséret – 5 pont; 

B.II. A szakkollégium és partnerei által szervezett belső konferenciákon, szakképzéseken, műhelymunkákon, 
diákkörökön, nyelvórákon stb. való részvétel (legtöbb 10 pont kapható); 

Megjegyzés: a BI. és BII. pontoknál a pontszerzés kötelező!  

 

 

II. Egyetemen kívüli szakmai és közéleti tevékenységek (legtöbb 30 pont kapható) 

A. A szakkollégium és civil partnerei által szervezett ismeretterjesztő, hagyományőrző, sport és egyéb 
közösségépítő programokon és foglalkozásokon való részvétel (5 pont / esemény); 

B. Temesvári magyar közéletben való cselekvő részvétel, ifjúsági, egyházi, egyéb civil vagy politikai szervezetek 
keretében végzett önkéntes munka, mely nem lehet kevesebb 20 óránál (5 pont); 

A részvételt és a különböző önkéntes tevékenységet igazoló okmányokat az adott programokat szervező 
intézmény állítja ki! 

 

 

III. Szóbeli interjú (legtöbb 10 pont kapható) 

A szóbeli interjú online vagy személyesen történik, megegyezés szerint. Az interjún a szakkollégium felvételi 
bizottságának tagjai vesznek részt. 

  



 
FELVÉTELI PONTRENDSZER NEM SZAKKOLLÉGIUMI EGYETEMI HALLGATÓKNAK 

 

A szakkollégiumi felvételi pontrendszeren alapul. A felvétel során a jelentkezők összesen 100 pontot 
érhetnek el. A pontozás 3 fő területre oszlik. 

 

 

I. Tanulmányi eredmények (legtöbb 50 pont kapható) 

A.I. Egyetemi tanulmányi eredmények (legtöbb 25 pont kapható); 

A bizonyítvány bemutatása után minden elmaradt vagy sikertelen vizsgának megfelelő kredittel egyenlő 
pontot vonunk le. 

A.II. Egyetem keretén belül szervezett mesterkurzusokon, tantárgyversenyeken, konferenciákon való részvétel 
(legtöbb 10 pont kapható); 

A.III. Középfokú nyelvvizsga (B2) esetén 5 pont szerezhető; 

A.IV. Felsőfokú nyelvvizsga esetén (C1 és C2) 10 pont szerezhető; 

 

 

II. Egyetemen kívüli szakmai és közéleti tevékenységek (legtöbb 30 pont kapható) 

A. A szakkollégium és civil partnerei által szervezett ismeretterjesztő, hagyományőrző, sport és egyéb 
közösségépítő programokon és foglalkozásokon való részvétel (5 pont / esemény); 

B. Temesvári magyar közéletben való cselekvő részvétel, ifjúsági, egyházi, egyéb civil vagy politikai szervezetek 
keretében végzett önkéntes munka, mely nem lehet kevesebb 20 óránál (5 pont); 

A részvételt és a különböző önkéntes tevékenységet igazoló okmányokat az adott programokat szervező 
intézmény állítja ki! 

 

 

III. Szóbeli interjú (legtöbb 20 pont kapható) 

A szóbeli interjú online vagy személyesen történik, megegyezés szerint. Az interjún a szakkollégium felvételi 
bizottságának tagjai vesznek részt. 

 

2022. Temesvár 
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