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PONTRENDSZER
a Magyarország Innovációs- és Technológiai Minisztériuma és az Eötvös Loránd
Tudományegyetem által kiírt Hunyadi János ösztöndíjhoz. A pályázaton magyarországi felsőoktatási
intézménybe a 2021/2022-es tanévben nappali munkarendű alapképzésre felvételt nyert szerb
állampolgárságú, szerbiai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű hallgatók vehetnek
részt.
A pályázatra való jelentkezés 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.

I. Főiskolai vagy bachelor (alapképzés) teljesítmény
1.

A főiskolai / BA, BSc vizsgajegyek átlaga (szülőföldi diplomával rendelkezők
esetében a vizsgajegyek átlaga):

Magyarországi oklevéllel rendelkezők
Átlag
Pontérték
5,00-4,76
20
4,75-4,51
18
4,50-4,26
16
4,25-4,01
14
4,00-3,76
12
3,75-3,51
9
3,50-3,26
6
3,25-3,00
3
3,00 alatt
0
2.

Szülőföldi oklevéllel rendelkezők
Átlag
Pontérték
10,00-9,51
20
9,50-9,01
18
9,00-8,51
16
8,50-8,01
14
8,00-7,51
12
7,50-7,01
9
7,00-6,51
6
6,50-6,00
3

A szakdolgozat/diplomamunka minősítése*:

Magyarországi oklevéllel rendelkezők
Minősítés
Pontérték
5
20
4
10
3
5

Szülőföldi oklevéllel rendelkezők
Minősítés
Pontérték
10
20
9
15
8
10
7
5

II. Tudományos Diákköri Konferencián, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi)
versenyen, tudományos konferencián elért eredmények – max. 50 pont:
2.1. a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK), a
magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) és más
országos, ill. nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért helyezés:
 I. helyezett
10 pont,
 II. helyezett
8 pont,
1
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III. helyezett
csak résztvevő
Kari TDK-n való helyezés (I-III.)

2021/2022.
6 pont;
4 pont
4 pont

2.2 Nemzetközi tudományos konferencián
 bemutatott előadás:
 bemutatott poszter:

3 pont;
2 pont

2.3. Nemzeti jelentőségű tudományos konferencián:
 bemutatott előadás:
 bemutatott poszter:

2 pont;
1 pont

A konferenciaszereplést és a publikált tanulmányt külön-külön kell pontozni.
Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a
legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak
szakterületéhez tartozó, a felsőoktatási tanulmányok időtartama alatt és után, 5 évnél nem régebben
lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények pontozhatóak.
A tanulmányi versenyen, VMTDK-n, OTDK-n elért eredmény vagy részvétel csak abban az
esetben pontozható, ha azt oklevéllel, vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal
(igazolással) igazolja a pályázó. Minden ilyen dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy

iktatószámmal legyen ellátva,


szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése,



bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve.

Az eredeti példányt kötelező felmutatni a pályázatot befogadó iroda munkatársainak, egyszerű
másolatát pedig csatolni kell a pályázathoz!
Más tudományos-szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel,
konferenciakiadvánnyal stb. vagy azok egyszerű másolatával kell igazolni!

III. Nyelvvizsgák – max. 20 pont:
 felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként
 középfokú nyelvvizsga nyelvenként

10 pont
7 pont

2
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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 kerülnek meghatározásra.
IV. Tudományos-művészeti tevékenység
IV./1. Publikációs tevékenység
4.1.1. (Külföldi) Nemzetközi REFERÁLT szakfolyóiratokban vagy konferenciakötetekben
megjelent közlemény, külföldön szerkesztett kötetben kiadott tanulmány:
 önállóan:
10 pont,
 1 társszerzővel együtt:
7 pont,
 2 társszerzővel együtt:
5 pont,
 3 vagy több társszerzővel együtt:
3 pont,
4.1.2. (Szülőföldi vagy magyarországi) Regionális REFERÁLT tudományos szakfolyóiratban
megjelent közlemény, tanulmánykötetben kiadott tanulmány:
 önállóan:
7 pont,
 1 társszerzővel együtt:
5 pont,
 2 társszerzővel együtt:
3 pont,
 3 vagy több társszerzővel együtt:
2 pont,
4.1.3. (Szülőföldi vagy magyarországi) Regionális NEM REFERÁLT szakfolyóiratban vagy
konferenciakötetben, VMTDK-kötetben megjelent közlemény:
 önállóan:
5 pont,
 1 társszerzővel együtt:
3 pont,
 2 társszerzővel együtt:
2 pont,
 3 vagy több társszerzővel együtt:
1 pont,
4.1.4. Tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk (csak az önálló munka
pontozható!) 2-5 pont (csak az önálló munka pontozható, társszerzőként pont nem adható!).

IV./.2. Szakszövegek fordítása
A pontrendszerben bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő
azon szakfordítása vehető kizárólag figyelembe, mely a szülőföldön vagy külföldön (ideértve
Magyarországot is) megjelent.
4.2.1. Szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely elsősorban
az adott tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem ismerhető
el!) TELJES fordítása, illetve tudományos tanulmány- vagy konferenciakötet KETTŐ vagy
TÖBB tanulmányának szakfordítása
 önállóan:
8 pont,
 1 társfordítóval együtt:
6 pont,
 2 vagy több társfordítóval együtt:
3 pont,
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4.2.2. Szakkönyv, monográfia EGY vagy több, legalább 20 OLDAL terjedelmű fejezeti
részének, illetve szerkesztett tudományos tanulmány- vagy konferenciakötet, tudományos
szakfolyóirat, egyetemi/főiskolai jegyzet EGY tanulmányának önálló szakfordítása
(társfordítás nem
ismerhető el!), kiadásra került, illetve kiadás alatt van):
6 pont
4.2.3. Tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása



tanulmány teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 4 pont
közlemény teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 3 pont

IV./3. Tanulmánykötet, tudományos konferenciakötet vagy szakfolyóirat szerkesztése
A pontrendszerben csak azon szülőföldön vagy külföldön (ide értve Magyarországot is)
megjelent, vagy megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó
a tudományos kötet illetve szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre
került.
4.3.1. Tudományos tanulmánykötet szerkesztése
 önállóan:
 1 társszerkesztővel együtt:
 2 társszerkesztővel együtt:
 3 társszerkesztővel együtt:
 4 vagy több társszerkesztővel együtt:

8 pont,
6 pont,
4 pont,
2 pont,
1 pont;

4.3.2. Tudományos konferenciakötet szerkesztése
 önállóan:
 1 társszerkesztővel együtt:
 2 társszerkesztővel együtt:
 3 vagy több társszerkesztővel együtt:

6 pont,
4 pont,
2 pont,
1 pont;

4.3.3. szakfolyóirat (szaklap, kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide,
ismeretterjesztő folyóiratok nem) szerkesztése (egy adott szakfolyóirat szerkesztésében való
részvételért csak egyszer adható pont!)
 főszerkesztőként (társfőszerkesztőként vagy önállóan):
5 pont,
 (társ)szerkesztőként:
3 pont.

IV./4. Művészeti alkotótevékenység és tudományos-szakmai kutatói tevékenység
4.4.1. Művészeti projektekben való részvétel (művészek esetében kiállítások, hangversenyek,
művészeti előadások stb., projektenként, koncertekként, előadásokként, elkészült és
bemutatott
filmalkotásokként, zeneművekként stb.)

1- 5 pont,

összesen max. 80 pont;

4.4.2. Részvétel öntevékeny szakcsoportban/szakmai továbbképzésben (Szakmai kutatói és
alkotó tevékenység):
4
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 részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben,műhelymunkában:
projektenként 2 pont,

A Márton Áron Szakkollégiumi tagság 4 pont
 részvétel öntevékeny szakcsoportban: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont,
 részvétel szakmai továbbképzésben: projektenként 2 pont,
E tevékenységeket is igazolásokkal, és más dokumentumok másolatával kell alátámasztani.
A tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes
tudomány-és szakterületek szerint az Értékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők
működnek közre.

A publikációkat, konferenciákat, egyéb szakmai és tudományos/művészeti tevékenységet a
pályázati mellékleten kell megjelölni az ott megadott formában és a melléklethez csatolni kell az
említett publikációk első oldalának fénymásolatát is! Megjelentetés alatt álló publikációk esetében a
fénymásolathoz a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek
tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is.

VI. Pontegyenlőség:
Amennyiben a pályázatok között pontegyenlőség marad 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 az ösztöndíj
odaítélését indítványozza.
VII. Amennyiben a pályázó magyarországi főiskola/egyetem kihelyezett tagozatán
végzett: 10 pont
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