
Pályázati értékelés szempontjai 
1. Tanulmányok  max. 10 pont 

1.1. Tanulmányi eredmény előző félév tanulmányi átlaga max. 5 pont 

4,50 ≤ tanulmányi átlag ..................................................................................................................... 5 

4,25 ≤ tanulmányi átlag ..................................................................................................................... 4 

4,00 ≤ tanulmányi átlag ..................................................................................................................... 3 

3,75 ≤ tanulmányi átlag ..................................................................................................................... 2 

3,00 ≤ tanulmányi átlag ..................................................................................................................... 1 

 

1.2. Nyelvtudás  max. 6 pont 

Nyelvenként! 

felsőfokú komplex (C) ...................................................................................................................... 6 

felsőfokú szóbeli (A) ......................................................................................................................... 3 

felsőfokú írásbeli (B) ......................................................................................................................... 3 

(második/harmadik/….nyelv esetén) középfokú komplex (C) ......................................................... 4 

(második/harmadik/….nyelv esetén) középfokú szóbeli (A) ............................................................ 2 

(második/harmadik/….nyelv esetén) középfokú írásbeli (B) ............................................................ 2 

 

2. Tudományos-szakmai tevékenység max. 60 pont 

2.1. TDK konferencia részvétel max.30 pont 

A legjobb eredmény számítható be! 

Pro Scientia ..................................................................................................................................... 30 

Országos I. helyezett ....................................................................................................................... 20 

Országos II. helyezett ...................................................................................................................... 16 

Országos III. helyezett ..................................................................................................................... 14 

Országos különdíj ............................................................................................................................ 12 

OTDK részvétel................................................................................................................................. 8 

Intézményi I. helyezett .................................................................................................................... 14 

Intézményi II. helyezett ................................................................................................................... 10 

Intézményi III. helyezett ................................................................................................................... 8 

Intézményi különdíj/dicséret ............................................................................................................. 6 

Intézményi versenyen résztvevő ....................................................................................................... 5 



 

2.2. Publikációs tevékenység max. 20 pont 

Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk első szerzősként .............................................................. 10 

Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk társszerzőként ................................................................... 6 

Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk első szerzősként ............................................................... 6 

Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk társszerzőként .................................................................. 4 

Idegen nyelvű publikáció (min. 4 oldal) első szerzősként ................................................................ 5 

Idegen nyelvű publikáció társszerző (min. 4 oldal) .......................................................................... 3 

Magyar nyelvű publikáció (min. 4 oldal) első szerzősként ............................................................... 3 

Magyar nyelvű publikáció társszerző (min. 4 oldal) ......................................................................... 1 

Előadás idegen nyelven nemzetközi konf. (előadóként) ................................................................... 6 

Előadás magyar nyelven konferencián (előadóként) ......................................................................... 3 

Poszter idegen nyelven nemzetközi konf.(csak ha résztvevő is volt) ............................................... 2 

Poszter magyar nyelven konferencián (csak ha résztvevő is volt) .................................................... 1 

 

2.3. Egyéb tudományos tevékenység max. 20 pont 

Nemzetközi szakmai jellegű versenyen való helyezés .................................................................... 10 

Nemzetközi szakmai jellegű versenyen elért különdíj ...................................................................... 8 

Nemzetközi szakmai jellegű versenyen való részvétel ..................................................................... 5 

Országos szakmai jellegű versenyen való helyezés .......................................................................... 8 

Országos szakmai jellegű versenyen elért különdíj .......................................................................... 5 

Országos szakmai jellegű versenyen való részvétel  ......................................................................... 3 

Helyi szakmai jellegű versenyen való helyezés ................................................................................ 5 

Helyi szakmai jellegű versenyen elért különdíj ................................................................................ 2 

Helyi szakmai jellegű versenyen való részvétel  ............................................................................... 1 

Szakmai felsőfokú/OKJ-s képzés teljesítése (csak a hivatalos jegyzékben szereplők) ..................... 2 

Szakkollégiumi tagság....................................................................................................................... 5 

Kutatásban való részvétel .................................................................................................................. 3 

  



 

3. Közéleti tevékenység max. 30 pont 

3.1. Tisztségek max 10 pont 

HÖK tisztségviselő 
o PEHÖK elnök ..................................................................................................................... 10 
o PEHÖK elnökhelyettes/megbízott/Részönkormányzati elnök/EB elnök ............................. 6 
o Részönkormányzati hallgatói képviselő/referens/megbízott ................................................ 3 

 

Kollégiumi tisztségviselő 
o Senior ................................................................................................................................... 6 
o KIB/SZIB titkár .................................................................................................................... 4 
o KIB/SZIB ............................................................................................................................. 3 
o Kollégiumi öntevékeny kör vezetője .................................................................................... 2 
o Kollégiumi öntevékeny kör tagja ......................................................................................... 1 

 

MKT tisztségviselő 
o MKT elnök ........................................................................................................................... 5 
o MKT tisztségviselő .............................................................................................................. 4 
o MKT tag ............................................................................................................................... 3 

 

Tanszéki demonstrátor ...................................................................................................................... 2 

 

3.2. Rendezvényszervezés  max 20 pont 

Nemzetközi/országos rendezvény szervezése 

o szervező .............................................................................................................................. 10 
o segítő .................................................................................................................................... 8 

 

Egyetem szintű rendezvényszervezés  

(pl.: TDK, Educatio) 

o szervező ................................................................................................................................ 8 
o segítő .................................................................................................................................... 6 

 

Kari szintű rendezvényszervezés 

(pl.: Kutatók éjszakája, nyílt nap, beiskolázás, diplomaátadó, évnyitó, versenyek) 

o szervező ................................................................................................................................ 6 
o segítő .................................................................................................................................... 4 

 

Kulturális tevékenység max 10 pont 

Egyetemi öntevékeny/ sportkör vezetője............................................................................................................... 3 

Egyetemi öntevékeny / sportkör tagja ................................................................................................................... 2 



Rendszeres kulturális tevékenység/ sport; nemzetközi fellépés ........................................................................... 4 

Rendszeres kulturális tevékenység/ sport; országos fellépés ............................................................................... 3 

Rendszeres székhelyű kulturális tevékenység/ sport; helyi szintű ....................................................................... 2 

Magas szintű szakmailag zsűrizett/országos médiában prezentált kulturális tevékenység ................................ 5 

Egyetemi lapokban rendszeres publikáció, Egyetem TV ................................................................................... 3 
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