A Köztársasági ösztöndíj-pályázatok pontrendszere
Értékelésnél elérhető max pontszám: 100 pont
1. Tanulmányi eredmény:

maximum 50 pont

2. Nyelvvizsgák:

maximum 20 pont

3. Tudományos és diákköri tevékenység:

maximum 20 pont

4. Közéleti tevékenység:

maximum 10 pont

Elérhető maximális pontszám:

100 pont

I. Tanulmányi eredmény:
Elérhető maximális részpontszám: 50 pont
•

A pályázat benyújtását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményének
súlyozott tanulmányi átlaga alapján.

Súlyozott tanulmányi átlag
5,00:

50 pont

4,8

45 pont

4,6

40 pont

4,4

35 pont

4,2

30 pont

4,00

25 pont

II. Nyelvvizsga:
Elérhető maximális részpontszám: 20 pont
Középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:
Felsőfokú ’A’ vagy ’B’ típusú nyelvvizsga:
Felsőfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:

6 pont
8 pont
10 pont

Szakmai középfokú ’A’ vagy ’B’ típusú nyelvvizsga:
Szakmai középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:
Szakmai felsőfokú ’A’ vagy ’B’ típusú nyelvvizsga:
Szakmai felsőfokú ’C’ típusú nyelvvizsga

6 pont
12 pont
16 pont
20 pont

Az adott nyelvből a legmagasabb pontszámot kell figyelembe venni. Az általános és a
szakmai pontszámok és a több nyelvből szerzett nyelvvizsgák összeadhatóak, de
maximum 20 pont szerezhető!

III. Tudományos és diákköri tevékenység:
Elérhető maximális részpontszám: 20 pont
a. OTDK dolgozat benyújtása
b. OTDK dolgozat opponálása
c. OTDK 1. hely
d. OTDK 2. hely
e. OTDK 3. hely
f. OTDK különdíj
g. OTDK dolgozat opponálása 1. hely
h. OTDK dolgozat opponálása 2. hely
i. OTDK dolgozat opponálása 3. hely
j. demonstrátori tevékenység
k. a pályázat beadását megelőző két félévben megjelent
tudományos publikációk (ívenként 2-2 pont) max:
l. szakmai/tudományos versenyen való részvétel
m. Szakmai/tudományos versenyen elért helyezés (I.III.)+különdíj
n. tudományos pályázat benyújtása (országos és nemzetközi)
o. tudományos pályázat 1. hely
p. tudományos pályázat 2. hely
q. tudományos pályázat 3. hely

8 pont
3 pont
20 pont
15 pont
10 pont
8 pont
8 pont
6 pont
4 pont
4 pont
4 pont
2 pont
4 pont
8 pont
20 pont
15 pont
10 pont

Az egyes alpontok pontszámai összeadhatóak, de nem haladhatják meg a 20 pontot!

IV. Közéleti, sport és egyéb tevékenység:
Elérhető maximális részpontszám: 10 pont
a. Hallgatói Önkormányzat elnökségi tag
4 pont
b. Hallgatói képviselők
1 pont
c. ELSA-FÉK-PBE-ÓNSZ elnökségi tag
2 pont
d. ELSA-FÉK-PBE-ÓNSZ tagság
1 pont
e. Expressis Verbis főszerkesztő
2 pont
1 pont
f. Expressis Verbis szerkesztő
g. Kiemelkedő sport teljesítmény (megyei, országos, nemzetközi
eredmény):
2, 3 illetve 5 pont
h. Tanszéki Tudományos Diákkör titkára, titkár-helyettese
3 pont
i. TDK tagság
1 pont
Az egyes alpontok pontszámai összeadhatóak, de nem lehet több, mint 10 pont!
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