
A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZÓ 

HALLGATÓK RANGSOROLÁSA AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT TÖRTÉNIK: 
 

 I. TANULMÁNYI MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY 
 

A. TANULMÁNYI EREDMÉNY:  
teljes tanulmányi időre számított, kreditekkel súlyozott átlag 4,00-t meghaladó része * 100 

 
B. SE EKK HALLGATÓI JOGVISZONY KERETÉBEN TANULMÁNYI VERSENYEN ELÉRT 

 I. helyezés           8 pont 
 II. helyezés          6 pont 
 III. helyezés          4 pont 

 
C. NYELVISMERET 

Egy nyelvből csak egy, a legtöbb pontot érő nyelvvizsga kerül beszámításra (A+B=C)  
és a nyelvvizsgák számától és típusától függetlenül legfeljebb 12 pont szerezhető! 
 Államilag elismert felsőfokú „C” típusú vizsga    12 pont  
 Államilag elismert felsőfokú „A” vagy „B” típusú vizsga     6 pont 
 Államilag elismert középfokú „C” típusú vizsga      8 pont 
 Államilag elismert középfokú „A” vagy „B”       4 pont  

 
II. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
 

Ugyanazon témában (tartalmilag azonos címmel) beadott TDK munka, konferencia részvétel, cikk, rektori 
pályamunka, szakmai konferencia esetén a legmagasabb pontszámot érő kritériumot 100%-ban, a többit 
50%-ban vesszük figyelembe. 

 
A. TDK MUNKA, KONFERENCIA 

 TDK munka          3 pont/félév 
 egyetemi TDK konferencia I. helyezés     16 pont 
 egyetemi TDK konferencia II. helyezés     12 pont 
 egyetemi TDK konferencia III. helyezés       8 pont 
 részvétel megtartott előadással          4 pont 
 országos TDK konferencia I. helyezés     16 pont 
 országos TDK konferencia II. helyezés     12 pont 
 különdíj vagy III. helyezés       10 pont 
 részvétel megtartott előadással        8 pont 
 külföldi TDK konferencia (pl. Marosvásárhely) az országos TDK 

konferencia pontjaival megegyező azzal, hogy ugyanazon előadásra – ha 
országos és külföldi TDK konferencián is szerepel – csak egyszer 
adható (a magasabb) pontszám 
 

B. REKTORI PÁLYAMUNKA 
 I. helyezés         16 pont 
 II. helyezés        12 pont 
 III. helyezés          8 pont 
 

C. TUDOMÁNYOS CIKK, KONFERENCIA RÉSZVÉTEL 
 hazai lapban tudományos cikk      18 pont 
 nemzetközi lapban tudományos cikk     20 pont + IF * 15 
 könyvfejezet        20 pont 
 absztrakt/poszter tudományos konferencián      8 pont 
 tudományos konferencia részvétel     2 pont/konferencia 
 tudományos konferencia részvétel előadás tartásával   4 pont/konferencia 
 

D. DEMONSTRÁTORI MUNKA         4 pont/félév 



 
III. EGYÉB  
 

maximum az I-II. szerinti saját összpontszám 10%-a 

 
A. SPORT ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
 

a) a Hallgatói szervezet (HÖK, IÖCS, Medikus Zenekar, NJSZT, 
HuMánia, stb.) aktív tagja          2 pont/év 

b) Hallgatói szervezet vezetőségi tagja (IÖCS, Medikus Zenekar, NJSZT, 
HuMánia, stb.) aktív tagja          8 pont/év 

c) kari HÖK bizottsági elnök         6 pont /év 
d) kari HÖK alelnök          8 pont/év 
e) kari HÖK elnök        10 pont/év 
f) EHÖK alelnök, elnök         15 pont/év 
g) Országos sportversenyen részvétel        4 pont 
h) Igazolt egyesületi sportoló         4 pont 
i) Országos sportversenyen elért helyezések 

 I. helyezés         10 pont 
 II. helyezés          8 pont 
 III. helyezés          6 pont 

j) Nemzetközi sportversenyen részvétel      12 pont 
k) Nemzetközi sportversenyen elért helyezések 

 I. helyezés         20 pont 
 II. helyezés        16 pont 
 III. helyezés        15 pont 

l) Medikus kupa csapattag (ha a versenyen is részt vesz sportolóként) 2 pont/kuparészvétel 
 
B. EGÉSZSÉGÜGYI/SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN, A HALLGATÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA 

ALATT, NEM GYAKORLATKÉNT VÉGZETT DÍJAZÁS NÉLKÜLI/ÖNKÉNTES MUNKA 
          1 pont / 40 óra 
 
 
 
Budapest, 2020. május 14. 
 
 


