
 

PTE KPVK Pályázati és Ösztöndíj Bizottságának bírálati szempontjai a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj pályázatok értékeléséhez és rangsorolásához 

 

Minimumfeltételek 

 

- A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag az utolsó két aktív félévben legalább 4,51. 

- Ugyanebben a két aktív félévben a teljesített kreditek száma legalább 55. 

 

A tanulmányi eredmény pontértéke: (I.)  
 

 Tanulmányi eredmény alapján elért pontok, amelyek az előző két lezárt félév tanulmányi 

átlageredményeinek átlagához kapcsolódnak 4,51–4,60, 4,61–4,70, 4,71–4,80, 4,81–4,90, 

4,91–5,00 sávok szerint 4 ponttal emelkedően (félévi eredményenként maximum 20 pont). 

 

A tanulmányi átlag kiszámításakor figyelembe veendő félévek esetében – amennyiben ezt a 

hallgató írásban kéri – a két utolsó aktív félév kiválasztásánál az Erasmus ösztöndíjjal 

külföldön teljesített félévet nem kell figyelembe venni. 

 

 Nyelvvizsgák: 

Felsőfokú C = 5 pont 

Felsőfokú A vagy B = 4 pont 

Középfokú C = 3 pont 

Középfokú A vagy B = 2 pont 

Alapfokú C = 1 pont 

Maximálisan két nyelv tudását igazoló nyelvvizsgáért lehet pontot 

kapni, azaz a nyelvtudásért maximálisan 10 pont adható. A fenti 

pontszámítást kell alkalmazni valamennyi nyelvvizsgatípusra. Szükség 

esetén a PÖB külső szakértői segítséget kér az átszámításhoz. 

 

Pontszámításnál figyelembe vett többlettevékenységek: (II.)  

 

- igazolt külföldi ösztöndíj, résztanulmány (nem Erasmus): 2 pont 

- külföldi felsőoktatási intézményben eredményesen, igazoltan eltöltött szemeszter (Erasmus): 2 

pont 

- publikáció tanulmányi szakmai folyóiratban idegen nyelven (az adott publikációt maximum két évre 

visszamenőleg egy alkalommal lehet felhasználni!): max. 5 pont 

- publikáció tanulmányi szakmai folyóiratban (az adott publikációt maximum két évre 

visszamenőleg egy alkalommal lehet felhasználni!): 3 pont 

- publikáció egyéb folyóiratban (az adott publikációt maximum két évre 

visszamenőleg egy alkalommal lehet felhasználni!): 1 pont 

- nemzetközi konferencián előadóként való részvétel idegen nyelven: 4 pont 

- konferencián előadóként való részvétel: 2 pont 

- tudományos diákköri tevékenyég szervezésében való részvétel: 1 pont 

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 2 pont 

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 1–3. helyezés, dicséret, részvétel:  

- OTDK 1. helyezés: 10 pont 



- OTDK 2. helyezés: 8 pont 

- OTDK 3. helyezés: 6 pont 

- OTDK dicséret: 2 pont 

- OTDK részvétel: 2 pont 

- Kari TDK 1. helyezés: 4 pont 

- Kari TDK 2. helyezés: 3 pont 

- Kari TDK 3. helyezés: 2 pont 

- Kari TDK részvétel: 1 pont 
- igazolt részvétel kari tudományos kutatásban (kutatásonként 2 pont): max. 6 pont  

- igazolt részvétel kari rendezvények, konferenciák szervezésében (konferenciánként 1 pont): 

max. 3 pont 

- szakkollégiumi tagság: 2 pont szakkollégiumonként: max. 4 pont 

- Nemzetközi, rangos országos, egyetemi, kari, szakterületi versenyeken és sportversenyeken, 

művészeti versenyeken elért eredményért járó pontok: 1-10 pont 

- A középiskolai tanulmányok alatt elért versenyeredményekért nem jár pont. 

 

 

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III.) 

Három területen szerezhetnek pontokat a hallgatók: 

Hallgatói közéleti tevékenység; 

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység; 

Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység. 

 

- indoklás alapján a KPVK Pályázati Ösztöndíj Bizottság által elismert egyéb (hallgatói közéleti, 

sport, kulturális) tevékenység: max. 3 pont 

 

 

 Utóvizsga: Csak regisztrálni kell, többszörös pontegyenlőség esetén kell/lehet 

figyelembe venni. 

 

 

 

 

 

Az I-II-III. kategóriák részpontjait összegezve kapja meg a hallgató azt a saját 

összpontszámot, amely a rangsorban elfoglalt helyét megadja (ennek maximális értéke 113 

lehet). Pontegyenlőség esetén, első helyen a tanulmányi eredmény dönt a hallgatók között. 

Amennyiben ez is egyenlő, úgy a II. kategóriában elért teljes részpontszámot kell figyelembe 

venni (azaz nem a 10-ben maximalizált értéket). Amennyiben ez is egyenlő, úgy a bizottság 

ad hoc szempontrendszer alapján dönt a pályázatok között (pl. utóvizsga léte/nem léte, a III. 

kategóriába eső tevékenységek alapján stb.). 

 

 

 

 

 

 
 


