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PONTRENDSZER 
 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szerb 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali 
munkarendű képzésén a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésre 
valamint részképzős tanulmányútra meghirdetett Hunyadi János ösztöndíjpályázathoz. 
 
 
Pályázati kategóriák: 
1.  Teljes szemeszteres részképzés 
2. Részképzős tanulmányút 
 
A pályázatra való jelentkezés további általános feltételeit, az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó 
részletes feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat 
a pályázati kiírás teljes szövege tartalmazza. 
 
 
A pontozás szabályai 
 
A pontozás alapelvei: 

1. A különböző pályázati kategóriákra pályázók kategóriánként külön kerülnek elbírálásra. 
2. Csak dokumentumokkal (mellékletekkel) igazolt állításért adható pont. 
3. Egyenlő pontszám esetén a prioritás sorrendje a következő:  

I. aki még nem volt részképzésen;  
II. a szakmai/tudományos tevékenységre (2-4. pontokban) kapott pontszám. 

 
1. A pályázó tanulmányi átlaga az utolsó két lezárt szemeszterben (a mester képzés első 

évfolyamán tanulmányokat folytatók esetében az utolsó két alapképzéses tanulmányi félév 
átlaga): 

 
Teljes szemeszteres képzés esetén (átlagminimum: 8,00): 
 
Éves átlag 10,00-9,76 9,75-9,51 9,50-9,26 9,25-9,01 9,00-8,76 8,75-8,51 8,50-8,26 8,25-8,00 

Pontérték 10 9 8 7 6 5 4 3 
 
 
Tanulmányút esetén (átlagminimum: 7,50): 
 
Éves átlag 10,00-9,76 9,75-9,51 9,50-9,26 9,25-9,01 9,00-8,76 
Pontérték 10 9 8 7 6 

 
Éves átlag 8,75-8,51 8,50-8,26 8,25-8,01 8,00-7,76 7,75-7,51 
Pontérték 5 4 3 2 1 

 
 
2. Szakmai versenyen elért eredmények: 
 
 TDK vagy más országos, ill. nemzetközi versenyen elért helyezés versenyenként  5 pont 
 a fenti versenyeken való részvétel vagy bemutatott dolgozat versenyenként   3 pont 
 egyéb tanulmányi versenyen elért helyezés versenyenként      2 pont 

 
Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez tartozó, az 
egyetemi/főiskolai évek alatt lezajlott és két évesnél nem régebbi tanulmányi versenyen elért eredmények 
pontozhatók. 
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3. Szakmai folyóiratban közölt publikáció: 
 

 egyedüli szerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   10 pont 
 1 társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   8 pont 
 2 társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   6 pont 
 3 társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   5 pont 
 4 vagy több társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:  4 pont 

 
Csak a megpályázott szak szakterületéhez kapcsolódó publikációk vehetők figyelembe. 
 
 
4. Nyelvvizsga: 
 

 felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 pont 
 középfokú nyelvvizsga nyelvenként       6 pont 

 
Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 
pontozható, kivéve a magyarból és az államnyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A 
nyelvvizsgák foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül 
meghatározásra. 

 
5. Magyar diákszervezeti tagság:        3 pont 
 
6. Abszolvens státuszban lévők:  

(Abszolvált, vagy az adott intézménynél ennek megfelelő/ezzel egyenértékű státusszal rendelkező 
hallgatók.)           10 pont 
 

7. A szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása az elismertetés lehetőségéről (csak 
teljes szemeszteres részképzés esetén): 

10 pont 
 
8. Ha a pályázó nem vett még részt ösztöndíjas részképzésben (és nem is nyert el arra vonatkozó 

ösztöndíjat):        5 pont 
 
 
9. Ha a pályázó korábban már nyert ösztöndíjat részképzésre, elnyert részképzős ösztöndíjanként 

(függetlenül, hogy azt igénybe vette-e vagy sem) 5 pont levonás jár: -5 pont (ösztöndíjanként) 
 
10. Pontegyenlőség: 

A pontozás alapelveiben meghatározott prioritások figyelembe vételével is fennmaradó pontegyenlőség 
esetén az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai 
szempontok figyelembe vételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj 
odaítélését indítványozza. 

 
Az Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum pontszámot állapíthat meg, melynek elérése 
nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el. 
 
 


