
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj Pályázati értékelés szempontjai   

Az értékelési szempontokban az utolsó 4 félév eredményeit lehet figyelemben venni.  

 

1. Tanulmányok   

1.1. Tanulmányi eredmény utolsó két aktív félévi kreditindex átlaga  

max. 44 pont  

5,01 ≤ kreditindex   22 

4,91 ≤ kreditindex ≤ 5,00   18 

4,81 ≤ kreditindex ≤ 4,90   14 

4,71 ≤ kreditindex ≤ 4,80   10 

4,61 ≤ kreditindex ≤ 4,70   6 

4,51 ≤ kreditindex ≤ 4,60   2 

  

1.2. Nyelvtudás  

Nyelvvizsga bizonyítványért abban az esetben adható pont, ha az adott 

szakon kötelező nyelvi kimeneti követelményeken felül teljesített a hallgató. 

max. 22 pont 

felsőfokú komplex (C)   12 

felsőfokú szóbeli (A)   6 

felsőfokú írásbeli (B)   6 

középfokú komplex (C)   6 

középfokú szóbeli (A)   3 

középfokú írásbeli (B)    3 

  

2. Tudományos-szakmai tevékenység   

2.1. TDK konferencia részvétel (Ha egy adott TDK dolgozatért több 

jogcímen is adható pontszám, azok közül csak a legmagasabbat lehet 

beszámítani. Több beadott dolgozat együttes pontszáma nem haladhatja 

meg a maximum pontot!)  

max. 46 pont 

Országos I. helyezett   30 

Országos II. helyezett   24 

Országos III. helyezett   20 

Országos különdíj   18 

Országos előadott, de helyezést el nem ért dolgozat 3 

Intézményi I. helyezett   16 

Intézményi II. helyezett   12 

Intézményi III. helyezett   8 

Intézményi különdíj/dicséret   6 

Intézményi előadott, de helyezést el nem ért dolgozat 4 

  

2.2. Publikációs tevékenység   

Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk   10 

Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk   6 

Idegen nyelvű publikáció (min. 4 oldal)   5 

Magyar nyelvű publikáció (min. 4 oldal)   3 

Előadás idegen nyelven nemzetközi konferencián   6 

Előadás magyar nyelven konferencián   3 

Poszter idegen nyelven nemzetközi konferencián   2 

Poszter magyar nyelven konferencián 1 

  

  

  



2.3 Egyéb tudományos-szakmai tevékenység  

Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés 12/10/8 

Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen elért különdíj 8 

Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen való részvétel 5 

Országos szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés 10/8/6 

Országos szakmai jellegű versenyen elért különdíj 6 

Országos szakmai jellegű versenyen való részvétel  3 

Helyi szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés 5/4/3 

Helyi szakmai jellegű versenyen elért különdíj 3 

Helyi szakmai jellegű versenyen való részvétel 1 

  

Demonstrátor 5 

  

3. Közéleti tevékenység   max pont 10 

3.1. Tisztségek (amennyiben a pályázó legalább fél éve tölti be a pozíciót)  

Nemzetközi diákszervezetben tisztség  3 

Vezető pozíciót (elnökségi tag, állandó bizottság elnöke) betöltő HÖK 

tisztségviselő  

3 

Nem vezető pozíciót betöltő HÖK tisztségviselő 2 

KIB, Kairó, Egyetem TV, egyéb 1 

  

3.2 Kulturális tevékenység   

Rendszeres kulturális tevékenység; nemzetközi  3 

Rendszeres kulturális tevékenység; országos fellépés  2 

Rendszeres kulturális tevékenység; helyi szintű 1 

  

3.3 Sporttevékenység   

Rendszeres sporttevékenység; nemzetközi versenyen való részvétel 3 

Rendszeres sporttevékenység; országos versenyen való részvétel   2 

Rendszeres sporttevékenység; helyi szintű versenyen való részvétel 1 

 


