
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Képzési terület Szak Jogcím Szintek/skálázás Pontszám
Maximum pontszám 

jogcímenként, ha van
Igazolás módja (dokumentum típusa)

pedagógusképzés

minden szak - az alábbi szakok 

kivételével:

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; ének-zene tanár]]

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; mozgóképkultúra és 

médiaismere]]

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; testnevelő tanár]]

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; vizuáliskultúra-tanár]]

emelt szintű 

érettségi

emelt szintű érettségi az érettségi pontokba beszámító vizsgatárgyból, ha 

eredménye legalább 45%-os
50 50 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

nyelvtudás 

nyelvenként
B1 C 30 45 nyelvvizsga-bizonyítvány

nyelvtudás 

nyelvenként
B1 A vagy B 20 45 nyelvvizsga-bizonyítvány

nyelvtudás 

nyelvenként
C1 C 45 45 nyelvvizsga-bizonyítvány

nyelvtudás 

nyelvenként
C1 A vagy B 30 45 nyelvvizsga-bizonyítvány

munkatapasztalat
közösségi vezetői szolgálat egyházi, civil vagy ifjúsági szervezetben

legalább 1 év időtartam
40

szervezet igazolása a munkakör pontos megnevezésével 

és/vagy munkaköri leírás

munkatapasztalat
önkéntes munka

legalább 1 év időtartam
30

szervezet igazolása a munkakör pontos megnevezésével 

és/vagy munkaköri leírás

egyházi, közösségi, 

spirituális 

tapasztalat

részvétel lelkigyakorlaton, zarándoklaton

összesen legalább 1 hónap időtartam
5 szervező intézmény igazolása

képesítés
egyházi, civil vagy ifjúsági szervezetben végzett közösségi vezetőképzés

legalább 1 év időtartam
40 szervezet igazolása, oklevél, tanúsítvány

szakképesítés

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

1. mellékletében felsorolt szakmák és a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 9. mellékletében felsorolt szakképesítések:

4011901 Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

4011901 Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens)

509232204 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

509232205 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó

509232206 Szociális és rehabilitációs szakgondozó 

50
szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)

A táblázatban azt lehet megnézni, hogy az adott felsőoktatási intézmény (képzési területenként és szakonként) milyen jogcímeken és milyen feltételekkel ad valamilyen teljesítmény alapján intézményi pontot, annak mennyi a minimális és maximális értéke, és milyen módon 

kell azt a jogcímet igazolni. (Figyelem, egy szakhoz több sor/jogcím is tartozhat!)
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szakképesítés

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések:

5414002 Pedagógiai és családsegítő munkatárs

5414001 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

5476202 Szociális asszisztens

5576206 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

5576203 Mentálhigiénés asszisztens

50
szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél

közismereti 

tanárszak
közismereti tanári szakokra történő jelentkezés, szakpáronként egyszer 10 a felvételi rendszer adatai alapján

tanulmányi 

versenyen elért 

eredmény

Sapientia Főiskola Bárányokat a farkasok közé pályázata

1-3. helyezett
30 az eredményt igazoló oklevél

tanulmányi 

versenyen elért 

eredmény

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés: 
100 az eredményt igazoló oklevél

tanulmányi 

versenyen elért 

eredmény

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

11−20. helyezés: 
50 az eredményt igazoló oklevél

tanulmányi 

versenyen elért 

eredmény

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

21−30. helyezés: 
25 az eredményt igazoló oklevél

tanulmányi 

versenyen elért 

eredmény

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi 

tárgyból ért el eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1−3. helyezés

100 az eredményt igazoló oklevél

tanulmányi 

versenyen elért 

eredmény

Országos Művészeti Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni indulóként)
20 az eredményt igazoló oklevél

sporteredmény

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián

való részvétel

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar 

Sakkszövetség által kiadott igazolás

sporteredmény Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés 30

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi 

Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott 

sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása

sporteredmény

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban

 ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

 cb) az Universiadén,

 cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon,

 cd) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezésért

20
 az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása

sporteredmény

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos 

sportági szakszövetség által szervezett és általa a magyarországi legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért

15
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása

sporteredmény

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért legalább 3. helyezésért

15 a Magyar Diáksport Szövetség igazolása

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 igazolás

esélyegyenlőség fogyatékosság 40 igazolás
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esélyegyenlőség

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási 

díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, 

gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási 

díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesül, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként 

szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik

40 igazolás


