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Pontrendszer a TTIK-n a Köztársasági Ösztöndíj elbírálásához
1. Egy pályázatra legfeljebb 100 pont adható az alábbi eloszlás alapján:
kiemelkedő tanulmányi eredmény
• tanulmányi átlag
legfeljebb 50
• nyelvvizsga (minden nyelvvizsgát egyszer veszünk figyelembe)
legfeljebb 10
szakmai területen végzett kimagasló munka
• TDK-OTDK szereplés (az elmúlt 2 évben)
legfeljebb 14
• publikációs tevékenység (egyetemi tanulmányok alatt)
legfeljebb 12
• demonstrátori tevékenység (előző tanévben, igazoltan)
legfeljebb 10
közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése
• egyéb (az elmúlt 2 évben)
legfeljebb 4
2. Az egyes tevékenységekért járó pontokat a következő szabályok alapján kell
kiszámítani.
Tanulmányi átlag
A pontszám az utolsó két lezárt félév kreditindexének átlaga szorozva 20/3-dal
(10×5/7,5).
Nyelvvizsga
Az alábbi táblázat alapján számított pontszámból levonva 6 pont. Ha ez negatív
szám, akkor 0 pont.
Egy nyelvből egy adott típus esetén csak a legmagasabb fokozatért adható pont.
Alapfok
Középfok
Felsőfok
A
1
3
5
B
1
3
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10
TDK, OTDK szereplés
TDK
OTDK
I. hely
6
10
II. hely
4
7
III. hely
3
5
különdíj
3
5
részvétel
2
3
Publikációs tevékenység
- poszter kiállítás
2
- konferencia előadás
4
- rangos folyóirat cikk
6
- egyéb szakmai tanulmányi versenyek
4
- egyéb kiemelkedő szakmai teljesítmény 2
Demonstrátori tevékenység
Csak legalább egy szemeszteren át tartó, igazolt óratartás esetén: 5/szemeszter.
Egyéb
Pl. külföldi részképzés; kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység;
az Egyetem hírnevét öregbítő tevékenység; hallgatói önkormányzat; rendezvények
szervezése; sportteljesítmény; ajánlás; stb.:
legfeljebb 4 pont.
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A kari keret felosztásának módja:
•
•

•
•

A tanszékcsoporthoz köthető képzésekben résztvevő hallgatók közül tanszékcsoportonként - az első két legjobb pályázó automatikusan,
tanszékcsoporthoz köthető képzésekben résztvevő hallgatók közül –
tanszékcsoportonként - a 3. és 4. legjobb pályázó, ha eléri a karon pályázó
összes érvényes pályázatot beadó hallgató pontátlagának 80%-át
automatikusan,
A kari keret maradék (és a 2. pont szerint be nem töltött) helyeire
csökkenőpontos lista.
A be nem került hallgatók pontszáma mellett megadjuk a pontszámuk
eltérést a kari keretre bekerült hallgatók pontátlagához képest
százalékosan.

