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1. Tanulmányok

Szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj
Pályázati értékelés szempontjai
max. 15 pont

1.1. Kimagasló tanulmányi eredmény az előző félév kreditindexe alapján
max.12 pont
4,5≤ösztöndíj index<4,99 ....................................................................................................................... 2
5,0≤ösztöndíj index<5,49 ....................................................................................................................... 4
5,5≤ösztöndíj index<5,99 ....................................................................................................................... 6
6,0≤ösztöndíj index<6,49 ....................................................................................................................... 8
6,5≤ösztöndíj index<6,99 .....................................................................................................................10
7,0≤ösztöndíj index ................................................................................................................................12
1.2. Nyelvtudás
max. 6 pont
Nyelvenként, és az előző félévben elért nyelvvizsga eredmény esetén!
Felsőfokú komplex (C) .......................................................................................................................... 6
Felsőfokú szóbeli (A)............................................................................................................................. 3
Felsőfokú írásbeli (B) ............................................................................................................................ 3
(második/harmadik/… nyelv esetén) középfokú komplex (C) .................................................. 4
(második/harmadik/… nyelv esetén) középfokú szóbeli (A) ..................................................... 2
(második/harmadik/… nyelv esetén) középfokú írásbeli (B)..................................................... 2
2. Tudományos-szakmai tevékenység
max. 55 pont
2.1. TDK konferencia részvétel
max. 25 pont
A legjobb eredmény számítható be!
Pro Scientia aranyérem, különdíj ....................................................................................................... 25
Országos I. helyezett .............................................................................................................................. 20
Országos II. helyezett ............................................................................................................................ 18
Országos III. helyezett ........................................................................................................................... 16
Országos különdíj ................................................................................................................................... 14
OTDK részvétel ....................................................................................................................................... 10
Intézményi I. helyezett .......................................................................................................................... 12
Intézményi II. helyezett ......................................................................................................................... 10
Intézményi III. helyezett .......................................................................................................................... 8
Intézményi különdíj/dicséret................................................................................................................... 6
ITDK részvétel ............................................................................................................................................ 5
2.2. Publikációs tevékenység
max. 25 pont
Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk ............................................................................................14
Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk ..........................................................................................12
Idegen nyelvű publikáció (min. 4 oldal).............................................................................................10
Magyar nyelvű publikáció (min. 4 oldal) ............................................................................................. 6
Előadás idegen nyelven nemzetközi konf. (előadóként) ...............................................................10
Előadás magyar nyelven konferencián (előadóként) ........................................................................ 8
Poszter idegen nyelven nemzetközi konf.(csak ha résztvevő is volt) .......................................... 6
Poszter magyar nyelven konferencián(csak ha résztvevő is volt) ................................................. 4
2.3. Egyéb tudományos tevékenység
max. 20 pont
Nemzetközi szakmai versenyen való helyezés, különdíj............................................................. 10
Nemzetközi szakmai versenyen való részvétel ................................................................................. 5
Országos szakmai versenyen való helyezés, különdíj ..................................................................... 6
Országos szakmai jellegű versenyen való részvétel ........................................................................ 3
Helyi szakmai versenyen való helyezés, különdíj ............................................................................ 5
Helyi szakmai jellegű versenyen való részvétel ................................................................................ 2
NJTP tagság ................................................................................................................................................. 2
Aktív részvétel NJTP munkában (pl. szakmai előadás).................................................................. 4
Jedlik Ányos Szakmai Napok (előadás) .............................................................................................. 4
Részvétel a Jedlik Ákos Kollégium szakmai munkájában ............................................................. 2
Részvétel egyetemi kutatómunkában ................................................................................................... 4

3. Közéleti tevékenység
max. 30 pont
3.1. Tisztségek
HÖK tisztségviselő
A legmagasabb pozíció számítható be!
o PEHÖK elnök/Részönkormányzati elnök/EB elnök....................................................... 6
o PEHÖK alelnök / Részönkormányzati elnökhelyettes..................................................... 4
o Hallgatói képviselő, hallgatói referens, elnöki megbízott, EB tag, egyéb ................. 3
Kollégiumi tisztségviselő
A legmagasabb pozíció számítható be!
o Senior .............................................................................................................................................6
o KIB/SZIB titkár ...........................................................................................................................4
o KIB/SZIB tag ...............................................................................................................................3
o Kollégiumi öntevékeny kör vezetője ....................................................................................3
o Kollégiumi öntevékeny kör tagja ...........................................................................................2
Egyéb tisztségviselő
A legmagasabb pozíció számítható be!
o BEST elnök ..................................................................................................................................6
o BEST alelnök ...............................................................................................................................4
o BEST tag, BEST Felügyelőbizottság tag .............................................................................3
o HÖOK mentor .............................................................................................................................2
o Jedlik mentor ................................................................................................................................2
o PEHÖK külügyi bizottság mentor .........................................................................................2

3.2. Rendezvényszervezés*
Nemzetközi/országos rendezvény szervezése
o főszervező .................................................................................................................................. 10
o segítő...............................................................................................................................................8
Egyetem szintű rendezvényszervezés
(pl.: TDK, Regatta, Tudomány Napja, Állásbörze, Nyílt nap, Gólyatábor, Gólyabál)
o főszervező .....................................................................................................................................8
o segítő...............................................................................................................................................6
Kari szintű rendezvényszervezés és sportrendezvények (pl. Szakest, Sportnap, házi bajnokságok)
o főszervező .....................................................................................................................................4
o segítő...............................................................................................................................................3
*Abban az esetben, ha a hallgató a tevékenységéért nem kapott jövedelmet, vagy egyéb ösztöndíjat.

3.3 Kulturális tevékenység
Egyetemi öntevékeny/ sportkör vezetője.............................................................................................3
Egyetemi öntevékeny / sportkör tagja ..................................................................................................2
Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/ nemzetközi fellépés .. 6
Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/országos fellépés .........4
Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/helyi szintű....................2
Magas szintű szakmailag zsűrizett/országos médiában prezentált kulturális tevékenység ...5
Egyetemi lapokban rendszeres publikáció, Egyetem TV ...............................................................3
3.4 Sporttevékenység
Országos/Nemzetközi versenyen elért I. helyezés ............................................................................6
Országos/Nemzetközi versenyen elért II. helyezés ..........................................................................5

Országos/Nemzetközi versenyen elért III. helyezés ........................................................................4
Rendszeres sporttevékenység ............................................................................................................. 2-4
0-2 évig...................................................................................................................................................2
2-5 évig...................................................................................................................................................3
5-évig ......................................................................................................................................................4
Megjegyzések:
(1) A tanulmányi eredmény a pályázat beadását megelőző félévre vonatkozóan számolható el.
(2) Tudományos-szakmai és közéleti tevékenységre a pályázat beadását megelőző két félév teljesítménye
alapján adható pont.
(3) Csak a dokumentumokkal igazolt eredményekért, teljesítményért adható pont.

