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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által 
magyarországi felsőoktatási nappali munkarendű képzésre jelentkezett és a felsőoktatási 

intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre besorolt szerb 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a 2021/2022-es tanévre magyar 

állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben történő részvételre meghirdetett pályázat 
 

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE 
 
 

A pályázatok – az egyes tudományterületek eltérő sajátosságai miatt – az alábbi 
tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra: 
agrártudomány; bölcsésztudomány; hittudományi (teológia); művészet; műszaki tudomány; jog és 
közgazdaságtudomány; orvostudomány; társadalomtudomány; természettudomány. 
 
 (A tudományterületek a magyarországi akkreditált doktori iskolák tudományterületek szerinti 
besorolása (ld. http://www.doktori.hu, http://www.doktori.hu/index.php?menuid=117 honlapfelület) 
alapján kerülnek meghatározásra. A tudományterületek további tudományágakra tagozódnak, melyek a 
hivatkozott honlapon megtekinthetők.) 
 
A pályázati kiírásban megadott keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére 
legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő 
érvényes szülőföldi (szerbiai) diplomával rendelkező pályázó. 
 
A pályázatra való jelentkezés további általános feltételeit, a pályázati kategóriára vonatkozó részletes 
feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a 
pályázati kiírás teljes szövege tartalmazza. 
 
 

I.  EGYETEMI TELJESÍTMÉNY 
 
I./A Régi képzés szerint 
 

Eddigi egyetemi vizsgajegyek és képzés alapján meghatározott pontszám:  
P = Á x K (P: pontszám) 
Á – egyetemi és magiszteri képzés átlaga 
K – kreditpontokat helyettesítő koefficiens , ahol K = (6 x 60) / 100 = 3.6 
(Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 

Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga.)  
 

I/B Új képzés szerint: 
 
1/a Bolognai alap- és mesterképzős diploma esetén 

Eddigi egyetemi vizsgajegyek és kreditpontok alapján meghatározott pontszám:  
P = Á x K 
Á – eddig letett vizsgajegyek átlaga (alapképzés + mesterképzés) 
K – kreditpontok összege osztva 100-zal 
Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 
Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga. 
 

1/b Régi alapképzős- és bolognai mesterképzős diploma esetén 
 
Eddigi egyetemi vizsgajegyek, kreditpontok és képzés alapján meghatározott pontszám:  
P = Ár x 2,4 + Ám x  0,6 
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ahol 
Ár – régi rendszer szerinti egyetemi vizsgajegyek átlaga 
Ám – mesterképzős vizsgajegyek átlaga 
Kr - kreditpontokat helyettesítő koefficiens: Kr =(4*60) / 100 = 2,4 
Km - kreditpontokat helyettesítő koefficiens: Km =0,6 
Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 
Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga. 

 
2. Diplomamunka: 1 pont 
 

II. NYELVVIZSGÁK – max. 20 pont: 
- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 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 kerülnek meghatározásra. 
 

III. Tudományos, művészeti tevékenység 
 
KORINDEX:  
A pályázó életkorának meghatározása az adott naptári évben bármikor (január 1- december 
31. közt) betöltött életév alapján. (pl. 34 évesnek számít az is, aki az adott év január 1-én 
töltötte be és 34 évesnek számít az is, aki az adott év december 31-én fogja betölteni azt.) 
 
A tudományos, művészeti tevékenység pontszámai (III.) a korindex, mint szorzó használata után 
véglegesülnek: 

30 év vagy annál fiatalab X 2,00 
30-35 év között X 1,50 
36–40 év között X 1,00 
41 év fölött X 0,50 

 
III/1. Publikációs tevékenység  

(a 1.5. kivételével kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide. Referáltnak minősül az 
a szakfolyóirat, amelyet a KOBSON vagy ennek nemzetközi megfelelője regisztrálja.) 

 
1.1. NEMZETKÖZI, REFERÁLT, valamely világnyelven kiadott szakfolyóiratban vagy 

kötetben megjelent tanulmány: 
 önállóan: 10 pont,  
 1 társszerzővel együtt: 7 pont, 
 2 társszerzővel együtt: 5 pont, 
 3 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont, 

1.2. NEMZETI JELENTŐSÉGŰ, 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. 

1.3. NEMZETI JELENTŐSÉGŰ, NEM REFERÁLT szakfolyóiratban vagy 
konferenciakötetben, tanulmánykötetben, VMTDK-kötetben megjelent közlemény: 
- önállóan: 5 pont,  
- 1 társszerzővel együtt: 3 pont, 
- 2 társszerzővel együtt: 2 pont, 
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- 3 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont, 
1.4. Tudományos konferenciák és a VMTDK rezüméköteteiben publikált rezümék: 

         2 pont 
1 .5 .  Tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk (csak az önálló munka 

pontozható!): 2  pont  
 
III/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. 

 
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, 

2.2. Szakkönyv, monográfia tudományos tanulmány- vagy konferenciakötet, tudományos 
szakfolyóirat, egyetemi/főiskolai jegyzet EGY vagy több, legalább 20 OLDAL terjedelmű 
fejezeti részének, önálló szakfordítása (társfordítás nem ismerhető el!, kiadásra került, illetve 
kiadás alatt van):   6 pont 

2.3. Tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (társfordítás nem ismerhető el!): 
- tanulmány teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 4 pont 
- közlemény teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 3 pont 

 
III/.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. 

3.1. tudományos tanulmánykötet, konferenciakötet szerkesztése  
 önállóan: 8 pont,  
 1 társszerkesztővel együtt: 6 pont, 
 2 társszerkesztővel együtt: 4 pont, 
 3 társszerkesztővel együtt: 2 pont, 
 4 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont; 

3.2. 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): 6 pont,  
 (társ)szerkesztőként: 4 pont. 

3.3. ismeretterjesztő ill. művelődési/művészeti folyóirat szerkesztése 
 főszerkesztőként (társfőszerkesztőként vagy önállóan): 5 pont,  
 (társ)szerkesztőként: 3 pont. 
 

III/4. Tudományos konferenciák 
4.1.A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK), a magyarországi 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) és más országos, ill. nemzetközi 
szakmai-tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyeken való szereplés, elért helyezés - 
max. 50 pont: 
 I. helyezett: 10 pont,  
 II. helyezett: 8 pont,  
 III. helyezett: 6 pont,  
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 VMTDK szekció I. helyzett: 6 pont, 
 csak résztvevő: 4 pont. 

 
4.2. Nemzetközi tudományos konferencián:  

 bemutatott előadás: 3 pont, 
 bemutatott poszter: 2 pont. 

4.3. Nemzeti jelentőségű tudományos konferencián:  
 bemutatott előadás: 2 pont, 
 bemutatott poszter: 1 pont. 

 
III/5. Tudományos-szakmai kutató- és művészeti alkotótevékenység 

(E tevékenységeket is igazolásokkal, és más dokumentumok másolatával kell alátámasztani, pl. a 
projekt minisztériumi számával.) 
5.1. Művészeti produkciók, kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, elkészült és 

bemutatott filmalkotások, zeneművek - összesen max. 80 pont: 
5 pont/ darab, 

5.2. Tudományos kutatói/alkotóművészeti projektekben, műhelymunkában való részvétel - 
összesen max. 6 pont:  

2 pont/ tevékenység, 

5.3. Részvétel öntevékeny szakcsoportban/szakmai továbbképzésen - összesen max. 3 pont: 
1 pont/ tevékenység 

 

IV. Helyi tudományossági szempontok 
 
1. A munkaterv tudományossága, kivitelezhetősége valamint helyi hasznosíthatósága a pályázó 

korábbi tudományos munkásságából adódó felkészültsége mellett: max. 10 pont.  
2. Szülőföldi munkahely: egyetemi vagy kutatóintézeti alkalmazás 10 pont; szakmán belüli 

alkalmazás 8 pont. 
 
V.  Magyar diákszervezeti tagság:              3 pont 
 

VI. Pontegyenlőség 
A pályázatok közötti 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. 
 
Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 30 pontot.  
Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól, valamint 
tudományterületenként eltérő minimum pontszámot is megállapíthat. 


