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Egészséget építünk! 

PÁLYZATI PONTRENDSZER 
 

az IFMSA–SCOPE szakmai cseregyakorlati és 

 az IFMSA-SCORE tudományos cseregyakorlati 

 pályázatokhoz(2019/20-as tanév) 

 

I. BOE munka (min. 12 – maximum nincs)  
 
Az Egyesületben végzett  tevékenységeidet BOE ponttal jutalmazzuk az év során. 
Az aktuális és részletes pontozási szabályzatról a Működési irányelvekben 
tájékozódhatsz. A BOE pontok átvihetők a következő évre! 

 

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) 

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 

http://semmelweis.hu/boe/rolunk/fontos-dokumentumok/
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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 a Tudományos munka alkategóriában megszerzett 

pontokat duplázzuk és a számukra ebben a kategóriában megszerezhető 

maximális pontszám: a BOE munkából származó pontok 100%-a. 

 
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 

 
Országos  TDK  konferencián  való részvétel: 

1. díj 5 pont 

2. díj 4 pont 

3. díj 3 pont 
különdíj, dicséret: 2 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  
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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:  
20 leigazolt munkaóránként 1 pont 

C) Közéleti munka: 
Ugyanazon szervezetben egyidejűleg több betöltött tisztség esetén csak a 
legmagasabb kerül beszámításra. 

 

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 elnök: 5 pont/év  
IÖCS vezetőségi tag 2 pont/év  
ESN elnök 2 pont/év 
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Megjegyzés: 

Az I. szakaszban szereplő pontokat a BOE vezetősége tartja számon a weboldalon.  

A II - IV. szakaszban lévő pontok igazolásához a Cseregyakorlati szabályzatban 

megnevezett dokumentumok weboldalra történő feltöltésére van szükség. 
 

  
Különleges esetekben a fenti számítási rendszertől való eltérés  

jogát fenntartjuk. 
Minden pontban tehető kivétel vis major esetén. 

 


