1. sz. melléklet
Kari BME Ösztöndíj pályázatok elbírálására felállított pontozási
rendszer:
Alapkritériumok:












Minden tevékenység esetében kizárólag az előző félévben igazoltan lezárt munka számít.
Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem
lehetséges. A korábbi publikációk listája is a pályázat része. A szükséges igazolások
formátuma a kiírásban található csatolmányokkal tölthető le a Kari Hallgatói Tanács
(továbbiakban KHT) hivatalos honlapjáról.
A pályázaton a képzési követelményben rögzített, az adott képzés diplomájának
megszerzésébe számító tevékenységekért csak a bizottság által meghatározott
alaptevékenységen (3,0 ÖD) felül adható pont.
A pályázott félévben minimum 3,0 ösztöndíj index megléte szükséges.
Szakmai vagy tanulmányi és közéleti tevékenységekre kapott pontok összege nem lehet 0.
A pályázó az elektronikus jelentkezést követően a meghirdetett időpontok egyikén előzetes
jelentkezés után köteles megjelenni és a pályázatát szóban bemutatni. Ennek elmulasztása
esetén a pályázatot utólagosan érvényteleníti a KHT Pályázati Bizottsága (továbbiakban PB).
A pályázott félév a regisztrációs hét kezdetétől a következő regisztrációs hét kezdetéig tart.
Az a személy, aki pályázatát nem a valós eredményeinek megfelelően állítja össze, fegyelmi
eljárásban részesül, valamint kizárható a pályázatból. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet
(továbbiakban EHK) jogosult visszamenőleg is vizsgálni a szabálysértést.

1. Idegennyelv-ismeret (max. 14 pont): (Élőnyelvből; valamint olyan nyelven, melyen
műszaki szakirodalom fellelhető)
Középfokú C típusú nyelvvizsga megléte mellett, a pályázott félévben elért nyelvvizsgák
után:
Alapfokú
A 0 pont
B 0 pont
C 4 pont
Középfokú A
B
C
Felsőfokú A
B
C

4 pont
4 pont
8 pont
6 pont
6 pont
12 pont

2 pont*
2 pont*
4 pont*
4 pont*
4 pont*
8 pont*

Amennyiben szakmai nyelvvizsgát tesz a pályázó, úgy a fent feltüntetett pontszámokhoz +2
pont adódik.
Aki egy félévben, de külön vizsga keretében teljesíti az A és B típust, annak automatikusan a
C típus pontszáma kerül beszámításra.
*Amennyiben a pályázó már rendelkezik az adott nyelven nyelvvizsgával, de szintemelő
vizsgát tesz, úgy ezek a pontszámok érvényesek rá.
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2. Szakmai tevékenység (max. 120 pont):
- TDK (Csak a BME Építőmérnöki Karon folytatott tanulmányokkal kapcsolatos
TDK-ra kapható pont)
I. hely
II. hely
III. hely
Oklevél
Rektori különdíj
OTDK-ra javasolt dolgozat
- OTDK
I. hely
II. hely
III. hely
Oklevél

20 pont
17 pont
14 pont
8 pont
+5 pont
+2 pont
25 pont
20 pont
15 pont
10 pont

-Publikációk (amennyiben a publikáció idegen nyelven történik, a lent megadott
pontszámok 1,5-ös szorzóval kerülnek beszámításra)






folyóirat cikkenként és szakkönyvbe írt fejezetenként: max. 25 pont
előadásonként: max. 15 pont (ha a már korábban publikált anyagot adja elő 7 pont)
poszterenként: max. 15 pont (ha a már korábban publikált anyagot foglalja össze 7
pont)
tanszéki segédletenként: max. 15 pont
konferencia kiadványban megjelent cikkenként: max. 20 pont

-Kari demonstrátori munka max. 8 pont (tanszékenként értendő)
-Szakmai gyakorlat (a kötelezően teljesítendőn felül) max. 2 pont
-Szabadalom/újítás max. 40 pont
-Szakmai alapítvány, egyesület, szövetségben való tevékenység



munka, szervezés
tagság

max. 3 pont szervezetenként
0,5 pont szervezetenként, összesen max 3 pont

-Szakmai verseny



helyezésért
részvételért

8 pont max
2 pont max/ esemény, összesen max 4 pont

-Egyéb : max. 5 pont
A pályázó köteles minden publikációjáról, TDK és OTDK munkájáról a KHT honlapon
található publikációs adatlapot leadni. Amennyiben a pályázó az adott szakmai tevékenységet
nem egyedül végezte, úgy ezen dokumentumban feltüntetett részvétel arányában kerülnek a
pontok megállapításra.
Szakmai gyakorlat esetén igazolandó a BME által már elfogadott a képzés részét képező
Technikusi gyakorlat.
Két szakmai munka teljes mértékű egyezése esetében, csak az egyiket áll módunkban
elfogadni. Két szakmai munka részleges egyezése esetén az egyik publikáció teljesen, a másik
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százalékosan a nem azonos résszel kerül beszámításra. Mindkét esetben az a számítási mód a
mérvadó, mellyel a pályázónak előnyösebb. Az azonosságot visszamenőleg is vizsgáljuk.
3. Közéleti tevékenység (max. 40 pont):
- Körvezető,-tag max. 30 pont (a közéleti pontok 1/3-a)
- Eseti rendezvények szervezője





I. Kategóriás rendezvény
II. Kategóriás rendezvény
III. Kategóriás rendezvény
Egyéb rendezvény

max. 10 pont
max. 8 pont
max. 6 pont
max. 4 pont

- Egyéb max. 5 pont
4. Sport és kulturális tevékenység (max. 20 pont):
-Nemzetközi sportverseny (1-8. helyezés esetén) max. 16 pont
-Országos és regionális sportverseny (1-6. helyezés) max. 12 pont
-BME sportverseny (1-3. helyezés esetén) max. 6 pont
- Nemzetközi művészeti verseny (1-8. helyezés esetén) max. 16 pont
- Országos és regionális művészeti verseny (1-6. helyezés) max. 12 pont
-BME művészeti és kulturális verseny (1-3. helyezés esetén) max. 6 pont
-Egyéb kulturális és művészeti tevékenység max. 4 pont
-Egyéb sport tevékenység max. 4 pont
Sport és kulturális versenyeken elért helyezésekből egy pályázó esetén mindkét szekcióból
csak egy-egy eredmény vehető figyelembe, úgy hogy az a pályázónak a legelőnyösebb legyen
5. Tanulmányi átlag (max. 6 pont):
Az ösztöndíj index maximálisan megszerezhető pontszám 6. A pályázáshoz szükséges 3,0
index 0 ponttal számít. A 6,0 ösztöndíj index jelenti a megszerezhető maximális 6 pontot. A
két szélsőérték között a megszerezhető pontok lineárisan oszlanak meg.
Budapest, 2014. szeptember 1.
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