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TANULÁS ÉS SPORT címmel pályázatot hirdetek meg a Pannon Egyetem 

nappali tagozatos hallgatói számára az alábbiak szerint 
 

 
1) A pályázat célja: a Pannon Egyetemen jól tanuló és jól sportoló hallgatók elismerése 

egyéb ösztöndíj formájában. 

 

2) A pályázat résztvevői:  az egyetem nappali tagozatos hallgatói 

 

3) A pályázat tanulmányi kritériumai  összesen 20 pont 

a.) Tanulmányi átlag: a pályázat kiírásakor minden kar dékánja megállapít egy minimum 

átlagot 3.00 és 4.00 között. Ettől a határtól kezdve tizedenként jár 1 pont. A tanév során a 

két, nappali tagozaton teljesített félév átlaga számít. A karok két évente értékelik újra az 

induló tanulmányi átlagaikat. Maximális pontszám: 10 pont 

b.) Teljesített kredit: egy tanév alatt teljesített kreditek száma minimum 30, ezért jár 1 

pont, 5 kreditenként haladva jár 1-1 pont. Maximális pontszám: 5 pont 

c.) Egyéb tevékenység: beleszámít a tudományos tevékenység, TDK, tanulmányi 

versenyek, demonstrátori tevékenység, stb.  Maximális pontszám: 5 pont 

  

4) A pályázat sport jellegű kritériumai                                                    összesen   20 pont 

 

- Az országos bajnokságokon elért helyezések  10 pont 

 I. helyezés  10 pont 

 II. helyezés 8 pont 

 III. helyezés 6 pont 

 IV. helyezés 4 pont 

 V. helyezés 2 pont 

  VI. helyezés 1 pont 

     - MEFOB versenyeken elért helyezések: 

 I. helyezés  6 pont 

 II. helyezés 5 pont 

 III. helyezés 4 pont 



 IV. helyezés 3 pont 

 V. helyezés 2 pont 

  VI. helyezés 1 pont 

 

A MEFOB helyezések csak abban az esetben kerülnek értékelésre, ha az adott sportágban 

nem rendeznek országos versenyt, illetve, ha az országos versenyen szerezhető pontok 

alacsonyabbak a MEFOB pontoknál. 

- Az egyetemi SE-k szakosztályaiban való aktív szereplés. 

   5 pont 

- Közösségi tevékenység a szakosztályi, hallgatói sportrendezvényeken, valamint egyéb 

sportrendezvényeken való részvétel az egyetem színeiben  5 pont 

 

5) A tanulmányi és sport területén maximálisan szerezhető pontszámösszesen 40 pont. 

 

6) A pályázat díjazása: 

 I. helyezett 80.000 Ft +  Kupa 

 II. helyezett 70.000 Ft +  Kupa 

 III. helyezett 50.000 Ft +  Kupa 

A díjak átadása mindig a következő év tanévnyitó ünnepélyen történik. Az összegeket az 

egyetem rektora , illetve a HÖK biztosítja. 

 

7) A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30.-ig a Testnevelési és Sport 

Intézet  irodáján, a pályázati űrlap  valamint az igazolások leadásával. 

 

8) A Bíráló Bizottság tagjai: 

- Sport Tanácsadó Testület elnöke 

- Georgikon DSE képviselője 

- VESC képviselője 

- Sport Tanácsadó Testület HÖK képviselője 

 
Veszprém, 2011. március 16. 
 
  
 Dr. Rédey Ákos 
 rektor 
  
 ellenjegyezte:Bácskai Sándor 
 


