
I. TANULMÁNYOK  (LEGUTOLSÓ KÉT AKTÍV FÉLÉVBEN ELÉRT)  MAXIMUM 70 PONT 
 
a) Tanulmányi átlag alapján:     maximum 60 pont 
 
(Tanulmányi átlag = két félév súlyozott tanulmányi átlagának számtani közepe) 
4,00-4,10 .................................................................................................... 50 pont 
4,11-4,20 .................................................................................................... 51 pont 
4,21-4,30 .................................................................................................... 52 pont 
4,31-4,40 .................................................................................................... 54 pont 
4,41-4,50 .................................................................................................... 55 pont 
4,51-4,60 .................................................................................................... 56 pont 
4,61-4,70 .................................................................................................... 57 pont 
4,71-4,80 .................................................................................................... 58 pont 
4,81-4,90 .................................................................................................... 59 pont 
4,91-5,00 .................................................................................................... 60 pont 
 
b) Nyelvvizsga alapján (csak az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgá(ko)n 
felüli nyelvvizsgára adható pont :     maximum 8 pont 
 
középfokú A................................................................................................ 2 pont 
középfokú B ................................................................................................ 2 pont 
középfokú C ................................................................................................ 4 pont 
felsőfokú A ................................................................................................. 4 pont 
felsőfokú B ................................................................................................. 4 pont 
felsőfokú C ................................................................................................. 8 pont 
 
c) További szakos tanulmányok (nem csak ELTE-n)  maximum 2 pont        
  
  

II.  SZAKMAI TEVÉKENYSÉG (A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁIG ELÉRT)  MAXIMUM 20 PONT 
 

a) OTDK és egyéb versenyek alapján:    maximum 10 pont 

(Egy kutatásról készült dolgozat csak egyszer számít, a kedvezőbb pontozással) 
 
OTDK 1. díj:............................................................................................... 10 pont 
OTDK 2. díj:................................................................................................. 9 pont 
OTDK 3. díj, ill. kari TDK 1. díj: ..................................................................... 8 pont 
OTDK dicséret (különdíj),ill. kari TDK 2. díj: ................................................. 7 pont 
OTDK részvétel,ill. kari TDK 3. díj:................................................................ 5 pont 
kari dicséret: ............................................................................................... 3 pont 
TDK dolgozat beadása:................................................................................ 2 pont 
más nemzetközi, rangos országos, egyetemi, kari, szakterületi versenyeken 
elért eredmény (a szakfelelős/-igazgató javaslata alapján)… ...............max. 5 pont  
  
A középiskolai tanulmányok alatt elért versenyeredményekért nem jár pont. 
 
b) Szakmai publikációk, valamint további szakmai és szakmai közéleti tevékenység 

alapján:        maximum 10 pont 

Publikációnként a publikáció ismeretében: 



idegen nyelvű lektorált szakmai folyóirat .................................................... 5 pont 
magyar nyelvű lektorált szakmai folyóirat ................................................... 3 pont 
egyéb, nem lektorált szakmai folyóirat idegen nyelven,magyar nyelven,  
vagy tudományos ismeretterjesztő cikk, recenzió,szakfordítás .................... 1 pont 
                                                                                                      (max. összesen 3 pont) 
nemzetközi konferencián előadás vagy poszter........................................... 5 pont 
magyar nyelvű konferencián, ankéton előadás vagy poszter  
(kivéve TDK, OTDK) ..................................................................................... 3 pont 
 könyvfejezet idegen nyelven ...................................................................... 5 pont 
 könyvfejezet magyar nyelven ..................................................................... 3 pont 
 
c)  További szakmai tevékenység     maximum 3 pont 

kutatás, részvétel kutatócsoportban ........................................................... 2 pont 
hagyományos módon nem publikálható, szakmai eredményt létrehozó  
kutatásban (például szabadalom, sikeres termékfejlesztés) 
való részvétel ............................................................................................. 2 pont 
szakkollégiumi tagság (tagságonként)  ........................................................ 2 pont  
 
 

III. KÖZÉLETI, KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG                   MAXIMUM 10 PONT 
 
Választott egyetemi, kari, ill. kollégiumi testület tagja ................................. 5 pont 
Kiemelkedő társadalmi, kulturális tevékenység ........................................... 5 pont 
Kiemelkedő civil társadalmi tevékenység .................................................... 5 pont 
Eredményes, kiemelkedő sporttevékenység ............................................... 3 pont 
 
 
 


