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PONTRENDSZER 

 
az IFMSA–SCOPE szakmai cseregyakorlati és 

 az IFMSA-SCORE tudományos cseregyakorlati 

 pályázatokhoz(2018-2019-as tanév) 

 
 

I. BOE munka (min. 10 – maximum nincs)  
 

Prevenciós szekcióiban végzett munka:( 2018.10.18. után)  
 drog-, alkohol- és dohányzásprevenció
 egészségtudatos táplálkozás és evészavarok
 elsősegély-nyújtás és újraélesztés
 kardiovaszkuláris és tumorprevenció
 oktatásügy
 reproduktív egészségügy
 véradás és transzplantáció

 

Prevenciós előadás: 4 pont/45 perc 
Hallgató által szervezett prevenciós előadás: 3 pont/45 perc  
Egész napos prevenciós program: 1 pont/óra   
Első három megtartott előadás után: 5 pont/45 perc   
Vidéki helyszínen tartott előadás, egész napos program: + 1 pont/előadás; 

+1 pont/utazási óra a BOE mindenkori hivatalos címétől számítva 

(Kivétel saját szervezésű óra. ) 

 

A kiemelt pontozású időszakban (vizsgaidőszak, tavaszi szünet) a képzés utáni három 

megtartott előadás az előbbieken felül +1 BOE pontot ér. 

 

Amennyiben ketten tartják az előadást közösen, a megszerzett BOE pontjaik 

feleződnek. 

 

Teddy Maci Kórház:  
Teddy maci foglalkozás részvétel: 1,5 pont/45 perc  
Egész napos program: 1 pont/óra 

 

Teddy maci varrás: 10 pont max 
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Contact Person munkák: (maximálisan 60 pont szerezhető egy hónapban)  

Levelezés: 1 pont/fő  
Pick up: 2 pont/alkalom, +1 pont a reptér, +1 pont éjszaka (20:00 után) 
Check-in/check-out: 2 pont/óra  

Kórházba kísérés: 2 pont/kórház  

Programon való részvétel:  

– Hétköznap délutáni/esti program: 1 pont  

– Hétvégi egész napos program: 3 pont  

– Teljes hétvége: 6 pont  

Program megszervezése:  

– Hétköznap délutáni/esti program: + 2 pont  

– Hétvégi egész napos program: + 2 pont  

– Teljes hétvége: + 4 pont  

 

(A fentiektől eltérések lehetnek a feladat/program időtartamától, minőségétől függően) 

 

Contact person munkákkal havonta maximum 60 pont szerezhető, amely a 

következők alapján oszlik meg: 

hetente maximum 15 pont szerezhető a programokon való aktív részvétellel,  

további 15 pont szerezhető a pick up, check-in, check-out és kórházba 

kísérés során. 
 

Beszámoló írása megszervezett programról (vezetőségi taggal előzetesen egyeztetve):2 pont 
 

Részvétel Találkozz a professzoroddal! előadáson: 2 pont 

 

Országos felelős: max. 10 pont/hó  

Helyi tisztségviselő: max. 10 pont/hó  

Koordinátor vagy asszisztens: max. 5 pont/hó  

Ellenőrző Bizottság tag: max. 5 pont/hó 

 

A programokra való jelentkezés visszavonása pontlevonás nélkül a program 
kezdetétől számítva 48 órával lehetséges, ez után a programért kapható pont 
levonásra kerül. Helyettesítő ember kijelölése esetén a pontok levonásától 
eltekintünk. 
 

Elnyert és letöltött SCOPE vagy SCORE gyakorlatok után a hallgató elveszíti a 

helyosztóig/pótpályázatig szerzett BOE pontjait. Következő évi pályázás esetén 

csak az újonnan szerzett pontokkal számolunk. Reklamációt csak az előző 

hónapban szerzett BOE pontokkal kapcsolatban fogadunk el. 
 

II. Tanulmányi eredmény (max. 50 pont) 
 

Utolsó két aktív félév súlyozott tanulmányi átlagának átlaga X 10 (egész számra kerekítve) 
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III. Nyelvvizsga (nincs maximum) 

 

Ebben a kategóriában csak akkreditált vizsgaközpont által kiállított nyelvvizsgákat áll 

módunkban elfogadni*. Egy adott nyelvből csak a legtöbb pontot érő nyelvvizsga kerül 

beszámításra. 
 

Külföldön vagy kéttannyelvű intézményben, idegen nyelven tett érettségit szintén 

elfogadunk a nyelvtudás igazolására, ezt felsőfokú nyelvvizsgaként pontozzuk. 
 

Minden pályázónak rendelkeznie kell angol nyelvből egy legalább középfokú 

nyelvvizsgával. 
 
 

Ezen felül: 

 

Élő idegen nyelvek:  

– felsőfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 8+8 pont  

– középfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 4+4 pont  

Szakmai nyelvvizsga (Ferenc téri nyelvi központ által kiadott)  

– felsőfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 2+2 pont  

– középfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 1+1 pont 

 

Nem élő idegen nyelv:  

– felsőfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 2+2 pont  

– középfokú vagy annak megfelelő szintű (A+B): 1+1 pont 

 

IV. Tudományos, szakmai és közéleti munkák 

 

SCOPE pályázat esetén ebben a kategóriában megszerezhető maximális pontszám: a 

BOE munkából származó pontok 50%-a. 

 

SCORE pályázat esetén ebben a kategóriában megszerezhető maximális pontszám: a 

BOE munkából származó pontok 100%-a, valamint a tudományos munka 

alkategóriában megszerzett pontokat duplázzuk. 

 

A) Tudományos munka: 

 

Valamennyi intézetben, klinikán végzett min. 1 befejezett félév TDK munka 2 pont/félév 

(csak a TDT által kiállított igazolást áll módunkban elfogadni) 

 

Helyi TDK konferencián való részvétel: 
1. díj 5 pont 
2. díj 4 pont 

3. díj 3 pont 

különdíj, dicséret: 2 pont 

nem díjazott 1 pont 
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Országos  TDK  konferencián  való részvétel: 

1. díj 5 pont 

2. díj 4 pont 

3. díj 3 pont 
különdíj, dicséret: 2 pont 

nem díjazott 1 pont 

 

Másodszerzők esetén csak a pontok 50%-a kerül beszámításra. 

 

Rektori pályázat, illetve pályamunka (a TDK konferencián előadott témától 

különböző tárgyú dolgozatok fogadhatók el) 
 

1. díj 5 pont  
2. díj 4 pont  
3. díj 3 pont   

különdíj, dicséret: 2 pont  

nem díjazott 1 pont 

 

HMAA konferencia (SCORE pályázat esetén ez nem duplázódik)  

előadás 10 pont  

részvétel 5 pont 

 

Intézet által igazolt demonstrátori munka: 2 pont/félév  

Intézet által igazolt demonstrátori munka idegen nyelven: 3 pont/félév 

 

*Elsőszerzős cikk Impact factor-ral rendelkező szaklapban 

10 pont *Első szerzős cikk szaklapban: 5 pont 
 

*Másodszerzős cikk Impact factor-ral rendelkező szaklapban 

5 pont *Másodszerzős cikk szaklapban: 2 pont 
 

(* A cikk első oldalának fénymásolatát csatolni kell!) 

 

Nemzetközi tudományos konferencián tartott előadás/poszter: 6 pont  

Hazai tudományos konferencián tartott előadás/poszter: 3 pont 

 

Tanulmányi verseny:  

1. helyezés 3 pont  
2. helyezés 2 pont  
3. helyezés 1 pont 

 

B) Szakmai munka: 

 

Az egyetemi évek alatt, igazoltan végzett mentőzés, nővérmunka, ügyelet:  

teljes állás (168 óra/hó): 6 pont/félév  

félállás (90 óra/hó): 3 pont/félév  

harmadállás (60 óra/hó): 2 pont/félév 
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C) Közéleti munka: 
 

 

Közéleti munka bármilyen kulturális, sport vagy egyéb szervezetben: 1 pont/év  

HÖK elnök: 5 pont/év  

HÖK elnökségi tag: 3 pont/év  

HÖK választmányi tag 2 pont/év  

IÖCS vezetőségi tag 2 pont/év  

ESN elnök 2 pont/év 
 

 

 

Különleges esetekben a fenti számítási rendszertől való eltérés jogát 
fenntartjuk.   

Minden pontban tehető kivétel vis major esetén. 
 


