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Á L L Á S F O G L A L Á S
a 2008. évi felvételi eljárás tapasztalatairól
A bizottság áttekintette a 2008. évi felvételi eljárás tapasztalatait. A bölcsészettudományi és
társadalomtudományi képzési területeken oktató intézmények összességében úgy ítélik meg,
hogy a bevezetett új felvételi rendszer működőképes kereteket teremt a szakjainkon folytatott
beiskolázási tevékenységhez, legfontosabbnak azt tartjuk, hogy ez a rendszer a 2009. évi
felvételi eljárás során alapvetően ne változzon. A felsőoktatás szereplőinek (oktatóknak és
leendő hallgatóknak) alapvető érdeke, hogy kiszámítható rendszer alapján kerülhessenek be a
hallgatók a felsőoktatási intézményekbe, ezért a felvételi eljárás rendjéről szóló
jogszabályokban, azok gyakorlati megvalósításában újabb reformértékű lépésre, a rendszer
átalakítására nincs szükség.
A bizottság tagjai ugyanakkor az alábbi észrevételeket fogalmazták meg, és kérik ennek
megfontolását a Magyar Rektori Konferencia Elnökségétől, valamint az illetékes felsőoktatási
szakhatóságoktól:
A bizottság már 2007. október 10-én megfogalmazott, „a 2007. évi felvételi eljárás
tapasztalatairól, és a jövő évi felvételi eljárás rendjéről” szóló állásfoglalásában
megállapította, hogy a felvételi rendszer gyakorlati megvalósítása az intézmények számára
nehezen áttekinthető. Az idén sem kaptunk világos képet arról, hogyan működik a hallgatói
létszámok elosztása egyes szakok és intézmények között, hogyan működik az ennek
megvalósítását bonyolító számítógépes program, mikor és milyen esetekben került sor
közvetlen beavatkozásra, „finomhangolásra”. Ezért kérjük, hogy a felsőoktatási intézmények
kapjanak pontos és részletes leírást ennek a számítógépes programnak a működéséről, a
felvételi eljárás pontos lebonyolításáról. Különösen hiányoljuk, hogy a képzési területeken
belül az egyes szakokra felvehető létszámkeretek kialakulásáról nem, vagy csak a felvételi
eljárás kései szakaszában kapunk tájékoztatást.
A bizottság tisztázatlannak látja továbbá a fogyatékkal élő jelentkezők esetén adható
kedvezmények körét és kéri ennek pontosítását. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy az
érintett jelentkezők többletpontokat kapjanak a felvételi eljárás során, kifogásoljuk
ugyanakkor, hogy bizonyos (pl. diszlexia, diszgráfia stb. esetén nyújtható) kedvezmények
megalapozottságát az intézmények nem tudják ellenőrizni, továbbá azáltal, hogy az
intézmények felvételi eljárást nem folytathatnak, nem tudnak arról, hogy a jelentkező által
feltüntetett fogyatékosság milyen mértékben befolyásolja a választott szak elvégezhetőségét.
Úgy gondoljuk, ennek tisztázása, a többletpontok rendszerének ilyen értelmű finomítása
nemcsak az intézményeknek, a többi felvételt nyert hallgatónak, hanem a fogyatékkal élő
jelentkezőnek is érdeke.
A bizottság megállapította, hogy az előző évek gyakorlatának folytatásaképpen az egyes
szakokra bekerülő hallgatók felkészültsége, középiskolában szerzett ismeretanyaga rendkívül
egyenetlen. Például megállapítható (nemcsak képzési területeink vonatkozásában), hogy

ugyanazon szakon az államilag támogatott illetve költségtérítéses képzések ponthatára között
jelentős különbség alakult ki, ami sok esetben rendkívül eltérő felkészültségű hallgatók
beiskolázáshoz is vezetett. Ez több intézményben felzárkóztató kurzusok órarendbe iktatását
tette szükségessé. Utóbbi, valamint a fentebb említett, fogyatékkal élő hallgatók speciális
oktatása (továbbá itt nem részletezett más körülmények) a felsőoktatási intézményekre olyan
többletfeladatokat rónak, melyekhez a személyi és pénzügyi feltételek nem állnak
rendelkezésre és nem várható, hogy a jövőben ezek a körülmények pozitív módon változnak.
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