Értékelési szempontok
a Környezeti erőforrás-gazdálkodás modulra történő jelentkezés során
a II. éves Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakosak számára
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A tanulmányi átlagot (amely a kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag) lezárt
félévek (első három) alapján súlyozva (2x-es szorzóval) kell megállapítani, így
maximálisan 2*15 pont = 30 pont szerezhető.
Kiemelt
tantárgyak
(Agrometeorológia
és
vízgazdálkodás,
Talajtan,
Környezetgazdálkodás) esetén maximálisan 15 pont szerezhető (tantárgyanként 5
pont).
Nyelvvizsgák értékelése:
 Alapfokú „C” típusúért: 2 pont,
 Középfokú „C” típusúért: 4 pont,
 Felsőfokú „C” típusúért: 6 pont adható.
 Csak „A” vagy csak „B” típusú nyelvvizsga esetén az adott foknak
megfelelő pontszám fele szerezhető meg.
Szakmai gyakorlatért (szakmai tevékenységért) maximálisan 6 pont jár. Ide sorolandó
a cégeknél, szervezeteknél eltöltött nyári gyakorlat, munkavégzés, illetve a TDK
munka is.
Tanszékünk által meghirdetett C-tantárgyak sikeres elvégzése esetén maximum 4 pont
adható (tárgyanként 2 pont). Maximum két tantárgy számítható be.
Szakirányú középiskolai végzettségért maximum 3 pont jár.
A szakirány választás indoklásáért maximum 3 pont adható.
A görgetett tantárgyak tantárgyanként 2 pont levonást jelentenek.

A szakmai tevékenységet a cég/intézmény által kiállított igazolással kell
alátámasztani, amelyet csatolni kell a jelentkezési laphoz.
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A tanulmányi átlagot (amely a kreditekkel súlyozott kumulált tanulmányi átlag) lezárt
félévek (első három) alapján súlyozva (2x-es szorzóval) kell megállapítani, így
maximálisan 2*15 pont = 30 pont szerezhető.
Kiemelt tantárgyak (Agrometeorológia és vízgazdálkodás, Talajtan és agrokémia)
Földműveléstan) esetén maximálisan 15 pont szerezhető (tantárgyanként 5 pont).
Nyelvvizsgák értékelése:
 Alapfokú „C” típusúért: 2 pont,
 Középfokú „C” típusúért: 4 pont,
 Felsőfokú „C” típusúért: 6 pont adható.
 Csak „A” vagy csak „B” típusú nyelvvizsga esetén az adott foknak
megfelelő pontszám fele szerezhető meg.
Szakmai gyakorlatért (szakmai tevékenységért) maximálisan 6 pont jár. Ide sorolandó
a cégeknél, szervezeteknél eltöltött nyári gyakorlat, munkavégzés, illetve a TDK
munka is.
Tanszékünk által meghirdetett C-tantárgyak sikeres elvégzése esetén maximum 4 pont
adható (tárgyanként 2 pont). Maximum két tantárgy számítható be.
Szakirányú középiskolai végzettségért maximum 3 pont jár.
A szakirány választás indoklásáért maximum 3 pont adható.
A görgetett tantárgyak tantárgyanként 2 pont levonást jelentenek.

A szakmai tevékenységet a cég/intézmény által kiállított igazolással kell
alátámasztani, amelyet csatolni kell a jelentkezési laphoz.
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