Pontrendszer a köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásához
a PTE BTK-n
(2013. május 22.)
Általános feltételek
- A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és
pontozhatók legyenek; hiányos adatokat a PÖB nem vesz figyelembe, és nem pontoz.
- 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
tevékenységeiért pontokat nem kap.
- A pályázathoz két oktatói ajánlás csatolandó, melyek legalább egyike a Kar főállású oktatójától
kell, hogy származzon.
- Ösztöndíjban csak az részesülhet, aki legalább egy pontot szerez az 1)-4)-es kategóriák
valamelyikében. A korrigált kreditindexből és a nyelvvizsgákból származó pontok önmagukban
nem elegendőek.
1) Tudományos diákköri tevékenység
Amennyiben ugyanazon tanévben kerül sor a KTDK-n és OTDK-n való részvételre, csak az egyik
eredményei számíthatók be a pontozásba.
a) kari TDK:
 részvétel: 2 p
 OTDK-ra javasolt dolgozatok esetén: 3 p
b) OTDK-n történő/elért:
 részvétel csak az írásbeli fordulón: 4 p
 részvétel írásbeli és szóbeli fordulón (csak a helyezést/díjat el nem értek esetén): 5 p
 első helyezés vagy kiemelt első díj: 10 p
 második helyezés: 9 p
 harmadik helyezés: 8 p
 különdíj: 8 p
2) Tudományos értékű publikáció
- Publikációnál csak a tudományos értékű írások vehetők figyelembe.
- Megjelent publikációk esetén feltüntetendők a pontos könyvészeti adatok (megjelenés éve, helye,
szerző(k), cím, oldalszám vagy internetes publikáció esetén elérési cím, leütés-szám); a
nyomtatásban megjelent köteteknél fénymásolatban beadandó az írás első oldala, illetve a címlap
és a tartalomjegyzék, tanulmányok esetén a teljes írás fénymásolata vagy szkennelt változata.
- Megjelenés előtt álló publikációról kérjük a szerkesztő (vagy neki megfelelő egyén) aláírt, pecsétes
igazolását valamint a kézirat elektronikus változatának csatolását avagy bemutatását.
a) A pályázat évében és a tárgyévet megelőző három évben megjelent publikációk
nemzetközi vagy hazai, nyomtatott, illetve elektronikus szakkiadvány esetén:
 önálló kötet: 12 p
 társszerzős kötet: 10 p
 kötet szerkesztése (nem technikai vagy tördelőszerkesztés esetén): 4-7 p
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önálló tanulmány: 3-8 p
társszerzős tanulmány: 2-6 p
recenzió, hosszabb műkritika, egyéb szakmai írás (min. 1800 leütés): 1-3 p (összesen
maximum 8 pont)
szak- vagy szépirodalmi fordítás: 1-5 p (összesen maximum 8 pont)

b) Megjelenés előtt álló publikáció
nemzetközi vagy hazai, nyomtatott, illetve elektronikus szakkiadvány esetén:
 önálló kötet: 10 p
 társszerzős kötet: 8 p
 kötet szerkesztése (nem technikai vagy tördelőszerkesztés esetén): 3-5 p
 önálló tanulmány: 2-6 p
 társszerzős tanulmány: 1-4 p
 recenzió, hosszabb műkritika, egyéb szakmai írás (min. 1800 leütés): 1 p (összesen
maximum 4 pont)
 szak- vagy szépirodalmi fordítás: 1-4 p (összesen maximum 6 pont)
3) Előadás tudományos konferencián (melyek nem esnek egybe az 1. pontban felsoroltakkal)
- Kérjük mellékletként csatolni a konferencia programját.
Tudományos konferencián a pályázat évében és a tárgyévet megelőző három évben megtartott
előadás; minden egyes előadás a következő pontokat kapja:






idegen nyelvű önálló előadás: 2-6 p
idegen nyelvű társszerzős előadás: 1-4 p
magyar nyelvű önálló előadás: 1-4 p
magyar nyelvű társszerzős előadás: 1-3 p
poszter: 1-4 p

4) Tudományos és szakmai jellegű gyakorlati tevékenység a pályázati beadási határidőt megelőző két
évben
- A pályázó szakján kötelező jelleggel végzendő tevékenységért (pl. terep- vagy szakmai gyakorlat,
gyakornokság) nem jár pont.
- Honorált tudományos publikáción és munkán (pl. tanulmányírás, lektorálás, szerkesztés, fordítás,
demonstrátor) kívül semmiféle fizetéssel járó tevékenység (pl. fizetett szakmai gyakorlat vagy
szervezés) nem vehető figyelembe az elbírálásnál.
- „Konferencia- vagy egyéb szakmai/tudományos rendezvény szervezésében való részvétel” vagy
„egyéb szakmai/tudományos illetve a Kar jóhírét öregbítő vagy szellemi életét színesítő
tevékenység” esetén kérjük részletezze, hogy a tevékenység konkrétan miből állt, és hogy milyen
részeit és milyen időtartamban végezte; illetve e tevékenységéről csatoljon igazolást a pályázathoz .






demonstrátorság (tanszékvezetői igazolással az elvégzett feladatokról): 2 p
tanszéki könyv- vagy filmtár működtetése vagy más a tanszék érdekében végzett
tevékenység (amennyiben a pályázó nem demonstrátori feladataként végzi): 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 (a szerkesztett lapok számától
függetlenül)
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egyéb szakmai/tudományos illetve a Kar jóhírét öregbítő vagy szellemi életét színesítő
tevékenység: 1-5 p (összesen maximum 5 pont)
szakmai műhelyek munkájában való részvétel (oktatói igazolással): 1 p (összesen
maximum 3 pont)

5) Nyelvvizsgák
- Nyelvszakos hallgató esetében a pályázó szakjának/szakjainak megfelelő nyelvből csak C2 szint
esetén jár pont.
- Nyelvvizsgánként csak a legmagasabb fokozat vehető figyelembe.
Államilag elismert nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként:






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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