
 

 

ÉRTÉKELŐ ADATLAP 
EGT ösztöndíj alap, hallgatói mobilitási pályázatokhoz 

 

A HALLGATÓ NEPTUN KÓDJA:  

 

1. Tanulmányi (súlyozott) átlag Összesen maximum 40+4 pont 

 

Átlag Pont Átlag Pont 

3,5  1 4,4  10 

3,6 2 4,5 11 

3,7 3 4,6 12 

3,8 4 4,7 14 

3,9 5 4,8 16 

4,0 6 4,9 18 

4,1 7 5 20 

4,2 8 5 felett 20+2 

4,3 9 Hallgató pontszáma:  

 

Az utolsó két félév súlyozott átlagát kell figyelembe venni, egy félévre max. 20 + 2 pont adható, így a 

két félév pontszámainak összege adja a végső pontszámot. Abban az esetben, ha a hallgatónak csak 

egy lezárt féléve van, akkor az egy félév átlagát duplán kell számítani. 

 

2. Nyelvtudás 

 Maximum 30 pont 

 Nyelvtudásonként Max. 10 pont 

Államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát igazoló okirat 

Nyelvvizsga típus Pont 

Felsőfokú szakmai komplex 10 

Felsőfokú általános komplex 8 

Felsőfokú szakmai írásbeli vagy szóbeli 6 

Felsőfokú általános írásbeli vagy szóbeli 5 

Középfokú szakmai komplex 4 

Középfokú általános komplex 3 

Középfokú szakmai írásbeli vagy szóbeli 2 

Középfokú általános írásbeli vagy szóbeli 1 

Hallgató pontszáma:  

 

Minden idegen (nem magyar) nyelv figyelembe veendő (nem kizárólag a pályázatban megjelölt 

intézményhez kapcsolt idegen nyelv). Eredményként a nyelvvizsgáról szóló igazolás is elfogadható. 

Egy nyelvből a beadott legmagasabb szintű igazolás kerül beszámításra a pontozáskor.  

Maximum három idegennyelvtudás kerül beszámításra. 

  



 
 

 

3. Motivációs levél, szakmai felkészültség és relevancia   Összesen 15 pont 

 

Értékelési szempontok: 

 A részképzés mennyiben járul hozzá a hallgató szakmai előmeneteléhez? 

 Mennyire tudatosan választ partnerintézményt a hallgató? 

 A hallgató mennyiben tartja fontosnak a részképzés során megszerzett tudás implementálását 

hazai előmenetelébe? 

 Mennyire ismeri a megjelölt partnerintézményeket, és azok releváns képzéseit? 

 Egyéb szakmai szempontok 

Hallgató pontszáma:  

 

Egyéb (Hitelesített igazolással)      Összesen 15 pont 

 

Szakmai Tevékenység  

OTDK 1. / 2. / 3. helyezés  15 pont 

OTDK részvétel 10 pont 

TDK tagság, helyezés házi versenyen 5 pont 

Demonstrátori tevékenység (aktivitástól függően) 5-10 pont között 

Szakkollégiumi tevékenység 5-10 pont között 

 

Közéleti Tevékenység  

ESN aktív tagság 5 pont 

EHÖK, HÖK tagság, tisztség 5-10 pont  

Egyéb 5-10 pont 

 

Sport vagy kulturális tevékenység  

Helyezés nemzetközi versenyen, helyezéstől 

függően  

maximum 15 pont 

Helyezés országos versenyen, helyezéstől függően 10-15 pont között 

Részvétel nemzetközi versenyen, országos 

versenyen 

maximum 10 pont 

Iskolai sportéletben való aktív részvétel 5 pont 

 

Hallgató pontszáma:  

 

 

Pontszámítás összesítése 

 

Összes pontszám (maximum 100+4)  

Tanulmányi átlag (maximum40+4)  

Nyelvtudás (maximum 30)  

Motiváció (maximum 15)  

Egyéb (maximum 15)  

 

HALLGATÓ ÖSSZES PONTSZÁMA:  

 


