ERASMUS Tanulmányi Pályázatok elbírálása
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Pontozási rendszere és a kari kritériumok

Az Erasmus ösztöndíj megpályázásának alapját az ezt szabályozó Rektori Utasítás adja. A
pályázat során ezen felül a következőkre ügyeljenek:
- Minden hallgató az aktuális képzési szintjével megegyező ösztöndíjra
jelentkezhet! Kivételt képeznek azon hallgatók, akik alapképzésükön, utolsó
félévükben jelentkeznek. Ők csak abban az esetben részesülhetnek mesterképzésre
szóló ösztöndíjban, amennyiben felvételt nyernek és beiratkoznak a Kar
mesterképzéseinek egyikére.
- A pontozás során kizárólag az igazolt teljesítményeket tudjuk értékelni (kivételt a
BME-s tanulmányi eredmények jelentenek ez alól), tehát az erre vonatkozó
dokumentumokat (nyelvvizsga bizonyítvány másolata, igazolások) a pályázathoz
csatolni kell!
- Az érvénytelen pályázatok elutasításra kerülnek.

A GTK PONTOZÁSI RENDSZERE:
Maximálisan 100 pont szerezhető, amely a következőképpen adódik:
I.

Tanulmányi eredmények (max. 40 pont)

Tanulmányi pontszám megszerzése
Alapszakos hallgatók esetében:
 Minden BSc-s pályázó esetében figyelembe vesszük az eddigi félévei alapján
meghatározott kumulált átlagát.
Mesterszakos hallgatók esetében:
 Amennyiben a pályázó mesterszakon legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik,
akkor tanulmányi értékelésének alapja az ott teljesített kumulált átlaga.
 Amennyiben a pályázó mesterszakon nem rendelkezik legalább 1 lezárt aktív félévvel,
akkor a tanulmányi pontszáma a felvételi pontszám alapján kerül megállapításra. A
felvételizők tudományterületenként külön Homogén Hallgatói Csoportot alkotnak.
A tanulmányi pontszám kiszámításának menete:
A tanulmányi eredményt - a HK által, a kar oktatási dékánhelyettesének jóváhagyásával Homogén Hallgatói Csoportonként értékeljük és a kumulált átlagot vesszük alapul. Az átlagos
tanulmányi teljesítmény eléréséért a pályázó automatikusan részesül tanulmányi pontszámban
a Homogén Hallgatói Csoport tanulmányi teljesítményétől függő mértékben. Célunk az, hogy
egy-egy Homogén Hallgatói Csoport átlagos teljesítménye mellett azon hallgatók, akik
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, arányosan magasabb pontszámban

részesüljenek. Ezzel egyidejűleg a tanulmányi eredményre negatív érték is kapható. A
tanulmányi pontszámok meghatározásához az alábbi képletet használjuk:
̅
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ahol:
x̅HH = Homogén Hallgatói Csoport átlaga ∗ (Kumulált átlag alapján)
xh = Pályázóátlaga (Kumulált átlaga)
σHH = Homogén Hallgatói Csoport tanulmányi teljesítményének szórása
A megállapított tanulmányi pontszámot a kerekítési szabályoknak megfelelően 1 tizedes
jegyre kerekítjük.
* Homogén Hallgatói Csoport leírása részletesen lásd: http://www.gtkhk.hu, oktatás,
szabályzatok menüpontban
II. Szakmai tevékenység (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 rendelkezik, úgy az erre adható
pontok összeadódnak.
Tevékenység
OTDK (1-2-3.hely)
TDK (1-2-3. hely)
OTDK - TDK
OTDK / TDK különdíj, dicséret
OTDK / TDK részvétel
Könyv
Könyvrészlet vagy fejezet
Lektorált jegyzet
Lektorált folyóiratcikk
Publikáció
Nemzetközi konferenciakötetben megjelent
vagy elfogadott cikk
Belső (nem országosan terjesztett)
kiadványban megjelent tanulmány
Nemzetközi előadás tartása
Nemzetközi poszter
Konferencia
Hazai előadás tartása
Hazai poszter
Gyakorlatvezetés
Demonstrátor
Egyéb
Kurzuson, felkészítő tanfolyamon,
előadássorozaton, műhelymunkán,
foglalkozáson való előadás tartása, tankör
Egyéb
vezetése
szakmai
tevékenység Egyéb kari/nem kari szintű szakmai,
szervezeti tevékenység, tudományos munka
(pl. szakkollégium)

Pontszám
7–6–5
12 – 10 – 8
5
4
0 – 20
0 – 15
0 – 15
0 – 18
0 – 15
0 – 10
0 – 15
0 – 10
0 – 10
0–4
félévenként 5, max. 10
félévenként 4, max. 8
alkalmanként 0 – 5, max. 12

alkalmanként 0 – 8, max. 12

Esettanulmányi versenyen elért helyezés
(helyi, nemzeti, nemzetközi)
Kutatás, szabadalom, újítás
Egyéb szakmai tevékenység (kivéve szakmai
gyakorlat)

0 – 15
0 –20
0–4

III. Nyelvtudás (max. 15 pont)
A megpályázott intézmény oktatási nyelvéből szerződésben meghatározott szintű komplex
nyelvvizsga meglétét igazolni kell, azaz a nyelvvizsgát vagy az nyelvvizsgahely igazolását a
pályázathoz csatolni szükséges. Ez a nyelvtudás kötelező.
A pályázó minden megfelelően igazolt nyelvvizsgájára pontot kap az alábbiak szerint:
Fokozat
Szaknyelvi felsőfokú (C1, komplex) nyelvvizsga
Szaknyelvi felsőfokú (C1, írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga
Általános felsőfokú (C1, komplex) nyelvvizsga
Általános felsőfokú (C1, írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga
Szaknyelvi középfokú (B2, komplex) nyelvvizsga
Szaknyelvi középfokú (B2, írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga
Általános középfokú (B2, komplex) nyelvvizsga
Általános középfokú (B2, írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga
Általános alapfokú (B1, komplex) nyelvvizsga

Pontszám
8
4
7
3
7
3
2
1
0

Például, ha a megpályázott intézményben angol nyelven szeretné a hallgató folytatni
tanulmányait, amelyhez C1 szintű komplex szaknyelvi nyelvvizsgája van, továbbá
rendelkezik német nyelvből B2 szintű komplex szaknyelvi nyelvvizsgával, akkor nyelvtudás
révén megszerezhető pontszáma: 8+7=15.

IV.

-

Közéleti- és sporttevékenység (max. 10 pont)
A közéleti tevékenységet (hallgatói képviselő, szakkollégium tagja, szakmai
rendezvények szervezése, stb.) a kari Hallgatói Képviselet által az Erasmus Bizottságba
delegált tag értékeli a pályázó benyújtott anyaga alapján. Kérjük, hogy a közéleti
tevékenységeit a megfelelő szervezet képviselőjével igazoltassa, és mellékletben csatolja!

Tevékenység
Hallgató képviselői mandátum
Mentorgárdában végzett tevékenység
Instruktorgárdában végzett tevékenység
Rendezvényszervező Csoportban végzett tevékenység
HKT tevékenység
Kari öntevékeny köri tevékenység
Egyéb BME-s vagy BME-n kívüli szervezetben végzett tevékenység

1 év
maximum 6
maximum 3
maximum 3
maximum 3
maximum 3
maximum 0,3 / tagság
maximum 3

Kiemelkedő sportteljesítmények értékelése (egyetemi évek alatt elért, egy legjobb
eredmény vehető figyelembe) az alábbi táblázat alapján történik:

-

Olimpia és világbajnokság
Helyezés

Európa bajnokság,
UNIVERSIADE, Világkupa
Helyezés
Egyéni
Csapat
12,0
10,5
1.

Korosztályos VB/EB Európa
Kupa
Helyezés
Egyéni Csapat
6,0
5,4
1.

1.

Egyéni
15,0

Csapat
13,5

2.

13,5

12,0

2.

10,5

9,0

2.

5,4

4,8

3.

12,0

10,5

3.

9,0

7,5

3.

4,8

4,2

4. - 10.

10,5

9,0

4. - 10.

7,5

6,0

4. - 10.

4,2

3,6

Magyar bajnokság,
nemzetközi verseny
Helyezés Egyéni Csapat
5,4
4,8
1.

MEFOB, NBI/b, korosztályos
OB
Helyezés
Egyéni
Csapat
4,5
3,6
1.

Universitas, országos és
regionális verseny
Helyezés
Egyéni Csapat
2,4
1,8
1.

2.

5,1

4,2

2.

4,2

3,3

2.

2,1

1,5

3.

4,8

3,6

3.

3,9

3,0

3.

1,8

1,2

4. - 10.

4,5

3,3

4. - 10.

3,6

2,7

4. - 10.

1,5

0,9

A táblázatban a pontértékek az olimpiai sportágak eredményeire vonatkoznak. Az egyéb
sportágakban elért eredmények a táblázatban szereplő pontok nagyságának 50%-át érik (a
kerekítési szabályoknak megfelelően 1 tizedesjegyre kerekítve).

KARI KRITÉRIUM, RANGSOROLÁS
Mivel az ERASMUS program során hallgatóink a partnerintézményekhez a BME hírét is
viszik, ezért saját reputációnk érdekében meghatározunk egy minimális pontszámot, amely
alatt az ösztöndíj nem nyerhető el. A Homogén Hallgatói Csoporttól való negatív eltérés
függvényében a pályázók mínusz pontokat is kaphatnak, így a megszerezhető 100 pontból
legalább 0 pontot kell elérniük a kijutáshoz.
A pályázatokat az elért pontok alapján rangsoroljuk. Pontegyezőség esetén az a hallgató kerül
előbbre a sorban, akinek a tanulmányi eredményei jobbak. Amennyiben ez sem dönti el a
kérdést, úgy a szakmai tevékenység dönti el a rangsort.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉS
A nyertes pályázók, amikor kialakítják tanulmányi tervüket, kérjük, gondolják át, hogy adott
tárgyat a BME-n be szeretnék-e fogadtatni. Minden tárgy befogadtatható (de nem kötelező!)
szabadon választható tárgyként; minden más esetben (kötelező vagy kötelezően választható
tárgy esetén) a tárgy BME-s oktatójával előre szükséges egyeztetni. Befogadási szándékait
előzetes tárgybefogadási kérelemben rögzítenie kell a kiadott formanyomtatványon, ezt a kari
koordinátornál kell leadnia a „Learning Agreement” aláíratásakor.
Budapest, 2016. január 11.
Szabó Gábor
GTK HK elnök

Tóvölgyi Sarolta
GTK ERASMUS koordinátor

