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A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálásának szempontjai 

 

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázók rangsorolása a tanulmányi munka, a 

nyelvismeret, a tudományos és szakmai tevékenység valamint az egyetemi közéleti és 

sporttevékenység figyelembe vételével, az alábbiak szerint történik. 

 

4.1 Tanulmányi munka (maximum 100 pont) 

 

a.) tanulmányi eredmény  

a tanulmányi eredmény alapján adható pontszám: [a teljes tanulmányi időre számított, 

kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag - 4]X50 

 

b.) tanulmányi verseny 
         I. helyezés 10 pont 

        II. helyezés 6 pont 

       III. helyezés 4 pont 

(több féléves tárgy esetén legfeljebb két különböző félév teljesítményéért adható pont 

tárgyanként) 

 

4.2 Nyelvismeret 

 

Azonos nyelvből csak egy, a legtöbb pontot érő nyelvvizsga kerül beszámításra. 

 

Államilag elismert felsőfok   „C” („A” vagy „B” a felét éri)        15 pont  

 

Államilag elismert középfok   „C” („A” vagy „B” a felét éri)                                      10 pont  

 

Egyéb (fok megjelölés nélkül)                                                                                        5 pont 

 

Orvosi szakmai nyelvvizsga esetén                         +3 pont 

 

4.3 Tudományos és szakmai tevékenység 

 

Csak első szerzős előadások, cikkek, dolgozatok stb. vehetők figyelembe. 

 

Ugyanazon témában (tartalmilag azonos címmel) beadott munkák közül teljes pontszámmal 

veendő figyelembe a legmagasabb pontértékű egy-egy teljesítmény az a) és a b) pontban 

feltüntetettek közül. 

a) TDK munka, TDK-konferencia részvétel, diákkonferencia-részvétel, 

tudományos konferencia - előadás vagy poszter- 

b)  rektori pályamunka, tudományos cikk, könyvfejezet; 

 



Az ugyanazon témában elért további teljesítmények az eredeti pontszám fele, negyede, 

nyolcada stb. egészre felfelé kerekített értékében számítandók be az összpontszámba. 

Cikk, szakmai konferencián bemutatott absztrakt és könyvfejezet esetén csatolandó azok 

fénymásolata a TDK–témavezető vagy az intézet vezetőjének aláírásával.  

TDK-konferencián elért helyezés esetén a részvételért járó pontszám nem kerül beszámításra. 

 

Abban az esetben, ha azonos intézetben eltöltött 4 féléves TDK-munka után nem született 

TDK-konferencia előadás vagy szakmai konferencián poszter/előadás vagy publikáció 

(nemzetközi vagy hazai) a témában, akkor a TDK-munka után maximum 4 félévért jár 

pontszám. 

 

a.) Tudományos Diákköri és demonstrátori munka 

-  azonos intézetben eltöltött min. 2 félév után 3 pont / félév 

- demonstrátor         3 pont / félév 

- demonstrátorként csoportvezetői feladatok ellátása felügyelet mellett     4 pont / félév  

b.) TDK konferencia 

ba./ egyetemi TDK konferencia 

I. helyezés         16 pont 

II. helyezés         10 pont 

Rektori dicséret                                                                                    8 pont 

részvétel                4 pont 

 

bb./ Korányi Frigyes Tudományos Fórum 

I. helyezés                                                                                             10 pont 

II. helyezés                     6 pont 

III. helyezés                 4 pont 

            részvétel                 2 pont 

 

bc./ Országos TDK Konferencia   

I. helyezés          20 pont 

II. helyezés                                                                                                    14 pont 

III. helyezés                                                                                                   12 pont 

részvétel                   4 pont 

 

bd./ nemzetközi diákköri, ifjúsági, stb.  konferencia 

részvétel – magyar nyelven               2 pont 

                   idegen nyelven                                           3 pont 

 különdíj, helyezés – magyar nyelven                                                             4 pont                       

                                             idegen nyelven                                                              6 pont 

 

c.) Rektori pályamunka 

I. helyezés                                                                                             16 pont 

II. helyezés                                                                                         10 pont 

III. helyezés                                                                                                     8 pont 

            dicséret                                                       4 pont 

Dr. Beznák Aladár vagy Dr. Haynal Imre díj                                        20 pont 

 

d.) Szakmai publikáció, cikk  

hazai tudományos cikk                    16 pont 

nemzetközi tudományos cikk:  



IF:         0                                                                                     16 pont 

             0,1-1,49                                                                                      20 pont              

            1,5-2,99                                                                                  26 pont 

             3,00-                                                                                                     32 pont 

könyvfejezet (terjedelem, nyelv, szakmai relevancia alapján)               max. 32 pont 

 

e.) Szakmai konferencián előadás/poszter (nem hallgatói/TDK-konferencia) 

hazai konferencián             8 pont 

nemzetközi konferencián          16 pont 

 

f.) Mentőzés, egyéb ápolási tevékenység vagy egyéb igazolt, regisztráción alapuló, az 

egészségügyi ellátással összefüggésben végzett szakmai tevékenyég (segédápolói, ápolói 

munka, fizetett ügyelet, önkéntes segítői tevékenység stb.) 

/munkavégzésre irányuló szerződés másolata szükséges, valamint az elvégzett munkatartam 

igazolása, melyből megállapítható az eddig elvégzett munkaórák száma illetve a munka 

jellege/ 

    

 40 igazolt munkaóránként 1 pont jár.                    max. 20 pont   

 

4.4 Egyetemi közéleti és sportteljesítmény  

             (a hallgató összteljesítményének maximum 10 %-a) 

 

a.) Egyetemi közéleti tevékenység: (a szervezet vezetőjének igazolása szükséges, egy 

szervezeten belül az adott időben betöltött legmagasabb tisztség után jár a pont, tört évig 

betöltött tisztség esetén a pontok arányosan járnak) 

 

aa.) MOE / MFHE / MGYE / IÖCS / egyéb hallgatói szervezet aktív tag:         2 pont/év 

ab.) Hallgatói önkormányzat aktív tagja               3 pont/év 

ac.) MOE - MFHE - MGYE – IÖCS vezetőségi tagok         6 pont/év 

ad.) Kari Hallgatói Önkormányzat elnökségi tag/ bizottsági elnök 

                                                                                         munkacsoport-vezető            8 pont/év 

ae.) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat referens/MOE – MFHE - MGYE elnök/                                                                                                   

       IÖCS elnök, alelnök                                       10 pont/év 

af.) Kari Hallgatói Önkormányzat alelnök, elnökhelyettes                              12 pont/év 

ag.) Kari Hallgatói Önkormányzat elnök, Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnök/HÖOK                               

       választmányi tag             15 pont/év 

ah.) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnök                    18 pont/év 

ai.)  HÖOK elnökségi tag                                                20 pont/év 

aj.)  HÖOK elnök                                             25 pont/év 

ak.) Korányi Frigyes Szakkolégiumban végzett munka (maximum 5 pont) 

 - Szakkolégiumi tagság:             2 pont/év 

 - Szakkolégiumi bizottsági tagság:            3 pont/év 

 - Szakkolégiumi bizottsági elnökség:           5 pont/év 

 - Korányi Frigyes Tudományos Fórum főszervezője:         5 pont 

al.) Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó programban végzett tevékenység            2 pont/év 

      de maximum 5 pont 

 

 

 

 



b.) Sportteljesítmény 

 

ba.) Országos vagy nemzetközi felnőtt sportversenyen elért 1-3. helyezés       16 pont 

      (olimpiai sportágban felnőtt olimpia, VB, EB, országos bajnokság)  

      / igazolás, oklevél szükséges; csak az egyetemi hallgatói jogviszony alatti eredmények                  

        számíthatók be/ 

bb.) Medikus kupa csapattag                           2 pont/év 

        /igazolás a Testnevelési és Sportközponttól/  
  

 


