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PONTRENDSZER
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által
Hunyadi János Ösztöndíjra szóló pályázati kiírásához, mely a magyarországi felsőoktatási intézménybe
nappali munkarendű alapképzésre a 2021/2022-es tanévre felvételt nyert olyan magyar nemzetiségű
hallgatók számára szól (az ukrán állampolgárságúak kivételével), akik a 2020/2020-as tanévben a
Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) pályázata alapján magyarországi felsőoktatási
előkészítő képzésén ösztöndíjasként vettek részt és a tanév végén sikeresen felvételt nyertek valamely
megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap vagy
osztatlan képzési szakjára.

1.

A KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő a 2020/2021-es tanév során nyújtott
tanulmányi teljesítmény alapján szerezhető pontok
A tanulmányi átlagteljesítmény 1 százaléka 0,5 pontnak felel meg.
(A tanév végi záróvizsga 1 százaléka 0,5 pontnak felel meg.)
A hallgatónak a KKM - előkészítőben 2 tantárgyat kellett tanulnia. A képzést sikeresen
elvégzett hallgató mindkét tantárgy esetében rendelkezik egy, az egész tanévi tanulmányi
munkát kifejező súlyozott átlageredménnyel, illetve a tanév végi záróvizsga százalékban
megadott eredményével.
1. vizsgatárgy: max 100 pont, ezen belül a tanév végi vizsgára, illetve az évközi
munka súlyozott átlageredményére is 50-50 pontot lehet kapni
2. vizsgatárgy: max 100 pont, ezen belül a tanév végi vizsgára, illetve az évközi
munka súlyozott átlageredményére is 50-50 pontot lehet kapni
A pontkategóriában maximálisan 200 pont szerezhető.

2.

Magyarországon a 2020/2021-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakában letett
érettségi vizsgák eredményei alapján szerezhető pontok
Az érettségi vizsgaeredmény 1 százaléka 1 pontnak felel meg
1. vizsgatárgy: max 100 pont
Legalább 45%-os emelt szintű vizsga esetén 25 többletpontot kap a pályázó.
2. vizsgatárgy: max 100 pont
Legalább 45%-os emelt szintű vizsga esetén 25 többletpontot kap a pályázó.
Ebben a pontkategóriában maximálisan 250 pont szerezhető.

Amennyiben a hallgató a 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban nem tett érettségi vizsgát
az adott tantárgyból, az adott tantárgy 2020/2021-es súlyozott tanulmányi átlageredménye
kétszeresen számít a pontszámításban.
3. Pontegyenlőség
Amennyiben a pályázatok között pontegyenlőség áll fenn, akkor az érintett
pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai
szempontok figyelembe vételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében
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az ösztöndíj odaítélését indítványozza.
Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 225
pontot. Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól eltérő
minimum pontszámot állapíthat meg.

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONT a KKM felsőoktatási előkészítő képzésének nem
magyar anyanyelvű (külföldi) csoportjaiban tanult hallgatók számára
A magyar nyelvi képzésben is részesülő, külföldi csoportokban tanult hallgatók a képzést lezáró
sikeres záróvizsga alapján pályázhatnak. Sikeresnek tekinthető a záróvizsga abban az esetben, ha a
hallgató minden tanult tárgyából levizsgázott és az összes tantárgyból legalább elégséges
érdemjegyet szerzett.
Az Értékelő Bizottság szakmai szempontok figyelembe vételével tesz javaslatot azon
pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj odaítélését indítványozza.
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