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1. Általános feltételek 

 A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók 

legyenek. 

 Hiányosan igazolt teljesítményeket a PTE BTK PÖB-nek nem áll módjában pontozni. 

 A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után. 

 Ugyanazon tevékenység több kategóriában nem pontozható. 

 Az előző tanévekben köztársasági ösztöndíjban részesült pályázó korábban figyelembe vett 

tevékenységei ismételten nem vehetők figyelembe. 

 A pályázathoz kötelezően csatolandó két aláírással hitelesített oktatói ajánlás, ezek közül legalább az 

egyiknek a Kar főállású oktatójától kell származnia. 

 Ösztöndíjban az részesülhet, aki pontot szerez az IV/A, B, C, D kategóriák valamelyikében. A korrigált 

kreditindexből és a nyelvvizsgákból származó pontok önmagukban nem elegendőek az ösztöndíj 

elnyeréséhez. 

 Az I-II. pontok kitöltése kötelező. Elmulasztása a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja 

maga után. 

 A pályázó köteles pályázata minden oldalát aláírásával hitelesíteni. A nem hiteles oldalak a pályázat 

elbírálásakor nem vehetők figyelembe. 

 A nem hitelesített igazolásokat a BTK PÖB-nek nem áll módjában elfogadni, azokért pont nem adható! 

Amennyiben a pályázó a dokumentumok hitelesítésében akadályoztatva volt, köteles azt a pályázat 

leadásakor jelezni. Ebben az esetben a hiteles változat határidő utáni leadása méltányolható. 

 Késve leadott pályázatokat és igazolásokat – az előző pontban említetten kívül – a BTK PÖB-nek nem 

áll módjában elfogadni. 

 A fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

2. Csatolandó dokumentumok – pontozás 
 Kizárólag a pályázati űrlapon feltüntetett és leadott dokumentumokért vállalunk felelősséget! 

 A pályázaton elismertetni kívánt tevékenységek igazolására benyújtott dokumentumok csatolásánál a 

pályázó köteles friss és hiteles igazolásokat mellékelni. 

 A pályázó köteles a mellékleteket sorszámmal ellátni. 

 

A különböző pontokhoz csatolandó dokumentumok: 

III. pont – Nyelvvizsgák 

- Csatolandó a nyelvvizsga-bizonyítványok másolata. 

- Nyelvenként és nyelvvizsgánként csak a legmagasabb fokozat vehető figyelembe. 

- Nyelvszakos hallgató esetén a pályázó szakjának/szakjainak megfelelő nyelvből csak C2 szint 

esetén adható pont. 

- A pontok államilag elismert nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként számítandók. 

 

PONTOZÁS – MAXIMUM 15 PONT SZEREZHETŐ 

 felsőfokú C vagy A+B típus esetében: 8 p 

 felsőfokú A vagy B típus esetében: 6 p 

 középfokú C vagy A+B típus esetében: 5 p  

 középfokú A vagy B típus esetében: 3 p  

 alapfokú C vagy A+B típus esetében: 2 p  
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IV. pont – Szakmai tevékenység bemutatása 
 

A) TDK/OTDK SZEREPLÉS 

- Csatolandó a TDK vagy OTDK oklevél másolata. 

- Amennyiben ugyanazon ciklusban kerül sor a KTDK-n és OTDK-n való részvételre, csak az egyik 

eredményei számíthatók be a pontozásba. 

 

PONTOZÁS – MAXIMUM 30 PONT ADHATÓ 

 kari TDK első helyezett: 6 p 

 kari TDK második helyezett: 5 p 

 kari TDK harmadik helyezés: 4 p 

 részvétel kari TDK-n (OTDK-ra javasolt): 3 p 

 részvétel kari TDK-n: 2 p 

 OTDK első helyezés vagy kiemelt első díj: 15 p 

 OTDK második helyezés: 14 p 

 OTDK harmadik helyezés: 13 p 

 OTDK különdíj: 12 p 

 OTDK részvétel írásbeli és szóbeli fordulón (csak a helyezést/díjat el nem értek esetén): 10 p  

 OTDK részvétel az írásbeli fordulón: 9 p 

 

B) TUDOMÁNYOS ÉRTÉKŰ PUBLIKÁCIÓK 

- E pontban publikációként csak a tudományos értékű írások vehetők figyelembe. 

- Megjelent publikációk esetén feltüntetendők: 

o megjelenés éve, 

o megjelenés helye, 

o szerző(k) neve(i), 

o cím, 

o oldalszám vagy internetes publikáció esetén elérési cím,  

o leütésszám. 

- A nyomtatásban megjelent köteteknél fénymásolatban beadandó az írás első oldala, a címlap és a 

tartalomjegyzék. 

- Tanulmányok esetén beadandó a teljes írás fénymásolata vagy scannelt változata. 

- Megjelenés előtt álló publikációról csatolandó a szerkesztő aláírt, pecsétes igazolása, valamint a 

kézirat elektronikus változata. 

- A már megjelent publikációk esetén kizárólag a pályázat tárgyévében, vagy az azt megelőző három 

évben megjelentek vehetők figyelembe. 

- Absztrakt és rezümé nem tekinthető a pályázat keretein belül elszámolható tudományos 

publikációnak. 

 

PONTOZÁS – MAXIMUM 40 PONT SZEREZHETŐ 

  már megjelent önálló kötet: 12 p 

  már megjelent társszerzős kötet: 10 p 

  már megjelent kötet szerkesztése (nem technikai vagy tördelőszerkesztés esetén): 4-7 p 

  már megjelent önálló tanulmány: 3-8 p 

  már megjelent társszerzős tanulmány: 2-6 p 

  már megjelent recenzió, hosszabb műkritika, egyéb szakmai írás min. 3600 leütésben: 1-4 p, 

összesen maximum 10 pont adható 

  már megjelent szak- vagy szépirodalmi fordítás: 1-5 p, összesen maximum 8 pont adható 

  megjelenés előtt álló önálló kötet: 10 p 

  megjelenés előtt álló társszerzős kötet: 8 p 

  megjelenés előtt álló kötet szerkesztése (nem technikai vagy tördelőszerkesztés esetén): 3-5 p 
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  megjelenés előtt álló önálló tanulmány: 2-6 p 

  megjelenés előtt álló társszerzős tanulmány: 1-4 p 

  megjelenés előtt álló recenzió, hosszabb műkritika, egyéb szakmai írás min. 3600 leütésben: 1-2 p, 

összesen maximum 4 pont adható 

  megjelenés előtt álló szak- vagy szépirodalmi fordítás: 1-4 p, összesen maximum 6 pont adható 

 

 

C) ELŐADÁS TUDOMÁNYOS SZAKMAI KONFERENCIÁN 

- Az elszámolható tevékenységek olyan szakmai-tudományos konferencia előadások, melyek nem 

esnek egybe az A) pontban felsoroltakkal.  

- A VMTDK és az ETDK ebben a pontban elszámolható. 

- Csatolandó a konferencia programja, melyen látszik, hogy a pályázó az előadók között szerepel. 

- Kizárólag a pályázat évében és az azt megelőző három naptári évben megtartott előadásért adható 

pontszám. 

 

PONTOZÁS – MAXIMUM 30 PONT SZEREZHETŐ 

 idegen nyelven megtartott önálló előadás: 2-6 p 

 idegen nyelven megtartott társszerzős előadás: 1-4 p 

 magyar nyelven megtartott önálló előadás: 1-4 p 

 magyar nyelven megtartott társszerzős előadás: 1-3 p 

 poszter: 1-4 p 

 

D) TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI JELLEGŰ GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG  

- Kizárólag a pályázat leadását megelőző két naptári év szakmai-tudományos gyakorlati tevékenysége 

fogadható el. Nem adható pont a tantervi előírásoknak megfelelő kötelező tevékenységekért (pl.: 

terepmunka, szakmai gyakorlat, gyakornokság, stb.) 

- Anyagilag honorált tudományos publikáción és munkán (pl. tanulmányírás, lektorálás, szerkesztés, 

fordítás) kívül semmiféle fizetéssel járó tevékenység (pl. fizetett szakmai gyakorlat vagy szervezés) 

nem vehető figyelembe az elbírálásnál. 

- Szakkollégiumi tagságról a szakkollégiumi vezető oktató igazolása szükséges (több szakkollégista 

pályázó esetén a tagok listájának mellékelése megfelelő). 

- Szervezési feladatokról csatolandó a rendezvény főszervezőjének hiteles igazolása az elvégzett 

feladatok rövid leírásával. 

- Kötet/lap technikai szerkesztéséről csatolandó a főszerkesztő vagy felelős kiadó igazolása az 

elvégzett tevékenységről. 

- Minden egyéb tevékenység esetén csatolandó egy rövid leírás az elvégzett feladatokról. 

- Szakmai műhelyben végzett tevékenységnek kizárólag olyan feladatok fogadhatók el, melyeket egy 

oktató részletez és aláírásával hitelesít. 

 

PONTOZÁS– MAXIMUM 20 PONT ADHATÓ 

 tanszéki könyv- vagy filmtár működtetése vagy más a tanszék érdekében végzett tevékenység:  

2 p 

 szakkollégiumi tagság: 2 p 

 konferencia vagy egyéb szakmai/tudományos rendezvény szervezésében való részvétel:  

1 p (összesen maximum 3 pont) 

 kötet technikai szerkesztője / lap szerkesztője: 2-4 p  

 egyéb szakmai/tudományos/művészeti, illetve a Kar jó hírét öregbítő vagy szellemi életét 

színesítő tevékenység: 1-5 p, összesen maximum 5 pont adható 

 szakmai műhelyek munkájában való részvétel: 1 p, összesen maximum 3 pont adható 

 


