
BME Gépészmérnöki Kar 
 

A KTH NTCS Erasmus Iroda Pályázati Felhívása alapján felállított 

kari Erasmus+ mobilitás pontozási rendszere a 2016/2017-os tanévre 

 

 

kategória maximális 

pontszám 

pontszám magyarázat / megnevezés 

I. Tanulmányi 

Eredmény 

40 8 x á á = összegzett súlyozott (görgetett) tanulmányi 

átlag1 

II. Szakmai 

tevékenység 

25 5 TDK konferencián való részvétel 

8 TDK III. helyezés 

9 TDK II. helyezés 

10 TDK I. helyezés 

15 OTDK helyezés (I., II., III.)2 

max. 5 szakmai publikáció/poszter/tud. előadás 

max. 5 tanulmányi versenyen elért helyezés 

max. 10 tanszéki munka (tanszéki igazolás alapján) 

4 demonstrátori munka/félév 

max. 2 szakmai egyesületben végzett munka, egyéb 

szakmai tevékenység 

III. Nyelvi 

teljesítmény3 

10 5 B2 (középfokú vagy középfokú szaknyelvi) 

komplex nyelvvizsga 

10 (5) C1 (felsőfokú vagy felsőfokú szaknyelvi) 

komplex nyelvvizsga 

IV. Közéleti- és 

sport 

teljesítmény4 

10 max. 10 egyetemi hallgatói közéletben végzett munka 

(HK, öntevékeny kör, stb.). Igazolással 

alátámasztva a csoport vezetője által, melyen 

tételesen szerepelnek az elvégzett tevékenységek. 

max. 10 országos vagy nemzetközi sportversenyen elért 

helyezés5 

V. Kiegészítő 

szempontok 

15 max. 15 a megjelölt fogadó intézmény és a küldő kari 

szervezeti egység egybehangzó ajánlása alapján 

                                                 
1 Súlyozott átlag (http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=4_1_9&pOpen=5#sulyozott) a pályázó tanulmány 

egészére nézve (4. lábjegyzet szerint) 
2 OTDK helyezés esetén az azonos dolgozat TDK helyezéséért járó pontszámot nem vesszük figyelembe. 
3 A kritérium nyelvvizsgán felül szerzett nyelvvizsga értékelendő, a zárójeles értékeket kapja a pályázó, ha az 

oktatás nyelvén szerzett nyelvvizsga a minimum B2 szintnél magasabb fokú 
4 A pontozásról a bizottság dönt a GHK által delegált tag javaslata alapján. 
5 Az egyetemi évek alatt elért sporteredmény vehető csak figyelembe. 

http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=4_1_9&pOpen=5#sulyozott


 

 

Érvényes pályázatot adhat be az a hallgató, aki teljesíti a KTH NTCS Erasmus Iroda Pályázati 

Felhívásában meghatározott feltételeken felül az alábbi pontokat: 

 BSc és MSc képzésben résztvevő hallgatók esetén tanulmányaik6 összegzett súlyozott 

(görgetett) tanulmányi átlaga legalább 3,00. 

 PhD képzésben résztvevő hallgatók esetén az elbírálásnál kizárólag szakmai 

szempontokat veszünk figyelembe. 

 

 

További kérdés, észrevétel esetén fordulhatnak: 

Szentannai Pál: szentannai@energia.bme.hu 

Gépészkari Hallgatói Képviselet: info@ghk.bme.hu 

 

 

 

 

Dr. Szentannai Pál 

egyetemi docens, kari koordinátor 

 

Budapest, 2016. január 8. 

                                                 
6 A jelentkezés feltétele a KTH NTCS Erasmus Iroda Pályázati Felhívása 2. (2) b pontjának értelmében a két 

aktív félévre bejelentkezés. A BME Gépészmérnöki Karán az alábbiak szerint járunk el; az MSc képzésben 

résztvevő hallgató esetén a BME-n végzett BSc képzés beleszámít a félévek számába, egy lezárt aktív MSc félév 

esetében is még a BSc képzés egészében elért tanulmányi eredményt, amíg két lezárt MSc félévtől, az MSc 

képzésben elért tanulmányi eredményt vesszük figyelembe. Amennyiben a hallgató átvétellel került a BME-re, 

illetve MSc képzésben tanul úgy, hogy a BSc képzést máshol végezte, két BME-n lezárt félév szükséges az 

érvényes jelentkezéshez. Ha a fentiek szerint máshol (akár más karon) szerzett eredményt kell beszámítani a 

tanulmányi eredménybe, arról a pályázathoz igazolást (pl. Neptun képernyőképet) kell csatolni. 

 


