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A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Európán túli hallgatói részképzés (EUR+) tanulmányi mobilitási pályázat 

egységes pontozási rendszere 

 
Az Európán túli hallgatói részképzés (EUR+) tanulmányi mobilitási pályázat megpályázásának 

alapját az EUR+ pályázati felhívás adja. A pályázat során ezen felül a következőkre ügyeljenek: 

- Minden hallgató az aktuális képzési szintjével megegyező ösztöndíjra jelentkezhet! 

Az Építészmérnöki Kar osztatlan szakos hallgatói (a külföldi intézményekkel való 

előzetes egyeztetés után) attól függően jelentkezhettek BSc-re vagy MSc-re, hogy a 

képzésben hol „tartanak”: 6. félévig BSc, azután MSc (vagy BSc). 

- A pontozás során kizárólag az igazolt teljesítményeket tudjuk értékelni, tehát az erre 

vonatkozó dokumentumokat (nyelvvizsga bizonyítvány másolata, igazolások) a 

pályázathoz csatolni kell! 

- Az érvénytelen pályázatok elutasításra kerülnek. 

 

PONTOZÁSI RENDSZER 
 

Maximálisan 100 pont adható a következők szerint: 

I. Tanulmányi eredmények (max. 50 pont) 

Alapszakos, mesterképzéses, valamint osztatlan képzéses hallgatók esetén figyelembe 

vesszük az utolsó lezárt félév kumulált korrigált kreditindexét1. 

 

KKK 
index 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 

Pont 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                  

3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A karok fenntartják a jogot, hogy kritériumként minimum átlagot határozzanak meg.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 összesített korrigált kreditindex (ÖKKI): Vhr. 57. § (4) bekezdés szerint: (...) Az összesített korrigált 

kreditindex a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az 

összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy 

félévenkénti harminc kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni: 

 
(TVSz. XI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 65. Értelmező rendelkezések 50.) 
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Azon mesterszakos hallgatók esetén, akik nem a BME-n végezték alapszakos 

tanulmányaikat és még nem rendelkeznek legalább egy lezárt félévvel, az alapszakos 

tanulmányi eredményük alapján kerül kiszámításra a pontszámuk. Pályázatukhoz csatolják az 

alapszakos - hitelesített - leckekönyvüket, vagy törzslapkivonatot ami tartalmazza a kumulált 

korrigált kreditindexet. Ennek hiányában formai hibás lesz a pályázat. 

 

II. Szakmai tevékenységek (max. 35 pont) 

A szakmai tevékenység értékelése a pályázó egész eddigi munkájára kiterjed. Nem teszünk 

különbséget a képzés egyes szintjei (pl. BSc és MSc) között. 

Amennyiben a hallgató mind OTDK, mind TDK helyezéssel is rendelkezik, úgy az erre adható 

pontok összeadódnak, de csak abban az esetben, ha a két dolgozat témája eltérő, különdíj, 

dicséret és részvétel esetén is. Abban az esetben, ha ugyanaz a téma, a magasabb pontszámot 

érő kategóriában kap pontot. 

 

Tevékenység Pontszám 

OTDK - TDK 

OTDK (1-2-3.hely) maximum 20 – 15 – 10 

TDK (1-2-3. hely) maximum 10 – 8 – 5 

OTDK / TDK különdíj maximum 10 / 5 

OTDK / TDK dicséret maximum 8 / 4 

OTDK / TDK részvétel maximum 6 / 3  

Publikáció 

Könyv maximum 15 

Könyvrészlet vagy fejezet maximum 10 

Jegyzet maximum 7 

Folyóiratcikk (befogadó nyilatkozat csatolandó) maximum 7 

Nemzetközi konferenciakötetben megjelent 

vagy elfogadott cikk 
maximum 15 

Belső (nem országosan terjesztett) kiadványban 

megjelent tanulmány 
maximum 5 

Konferencia 

Nemzetközi konferencián előadás maximum 10 

Nemzetközi konferencia poszter készítés maximum 4 

Hazai konferencián előadás maximum 8 

Hazai konferencia poszter készítés maximum 3 

Demonstrátor 

Gyakorlatvezetés 
félévenként max. 5, max. 

10 

Egyéb 
félévenként max. 4, max. 

8 

Egyéb 

szakmai 

tevékenység 

Kurzuson, felkészítő tanfolyamon, 

előadássorozaton, műhelymunkán, 

foglalkozáson való előadás tartása, tankör 

vezetése 

alkalmanként 0 – 5, max. 

10 

Egyéb kari/nem kari szintű szakmai, szervezeti 

tevékenység, tudományos munka (pl. 

szakkollégium) 

alkalmanként 0 – 8, max. 

10 
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Esettanulmányi / szakmai versenyen / 

tanulmányi versenyen elért helyezés (helyi, 

nemzeti, nemzetközi) 

maximum 10 

Kutatás, szabadalom, újítás maximum 20 

Egyéb szakmai tevékenység (kivéve szakmai 

gyakorlat) 
maximum 4 

 
 

III. Nyelvtudás (max. 10 pont) 

Fokozat Pontszám 

Szaknyelvi felsőfokú (C1, C2 komplex) nyelvvizsga vagy 10 

Általános felsőfokú (C1, C2 komplex) nyelvvizsga 10 

Általános vagy szaknyelvi középfokú (B2, komplex) 

nyelvvizsga második nyelvből (nem az oktatás nyelvéből) 
5 

Általános vagy szaknyelvi középfokú (B2, komplex) 

nyelvvizsga további nyelvből (nem az oktatás nyelvéből) 
5 

 

IV. Közéleti- és sporttevékenység (max. 5 pont) 

Kérjük, hogy a közéleti tevékenységeit a megfelelő szervezet vezetőjével igazoltassa, kari és 

egyetemi öntevékeny körök esetében pedig a taglistákat vezető szervezet vezetője, a HK/EHK 

elnök igazolja. Az igazolást mellékletben csatolja! 

 

Tevékenység Legalább féléves 

tevékenység 

Hallgató Képviselet képviselői és tisztségviselői mandátum, 

valamint tanácskozási jogú tagság 

Maximum 5 pont 

Mentorgárdában végzett tevékenység Maximum 5 pont 

Instruktorgárdában végzett tevékenység Maximum 5 pont 

Rendezvényszervezői tevékenység Maximum 5 pont 

HKT (Hallgatói Külügyi Testület) tevékenység Maximum 5 pont 

Kari öntevékeny köri tevékenység Maximum 5 pont 

Egyéb BME-s vagy BME-n kívüli szervezetben végzett tevékenység Maximum 5 pont 

Kiemelkedő sportteljesítmények értékelése egyetemi évek alatt 

elért, egy legjobb eredmény vehető figyelembe 
Maximum 5 pont 

 

KRITÉRIUM, RANGSOROLÁS 

A pályázatokat az elért pontok alapján rangsoroljuk. Pontegyezőség esetén az a hallgató kerül 

előbbre a rangsorban, akinek a tanulmányi eredményei jobbak. Amennyiben ez sem dönti el a 

kérdést, úgy a szakmai tevékenységre kapott pontok döntik el a rangsort. 


