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A pontozási rendszer 

A pontozási rendszerben összesen 100 pont szerezhető. A pályázó pontszámát tanulmányi 

eredménye, szakmai és tudományos, közéleti tevékenysége és kiegészítő szempontok alapján 

határozza meg a Kari Erasmus Bizottság, az alábbiak szerint.  

 

1. Összefoglaló táblázat 

I. Tanulmányi eredmény max. 40 pont 

II. Szakmai és tudományos tevékenység  max. 20 pont 

a) Intézményi TDK helyezés max. 10 pont 

i) I. helyezés 10 pont 

ii) II. helyezés 8 pont 

iii) III. helyezés 6 pont  

b) Országos TDK helyezés max. 15 pont 

i) I. helyezés 15 pont 

ii) II. helyezés 13 pont 

iii) III. helyezés 11 pont 

c) Publikáció/poszter/tudományos előadás max. 10 pont 

d) Tanulmányi verseny max. 10 pont 

i) Nemzetközi és országos versenyen elért helyezés  10 pont 

ii) Egyetemi és kari versenyen elárt I. helyezés  8 pont 

iii) Egyetemi és kari versenyen elért II. helyezés 5 pont 

iv) Egyetemi és kari versenyen elért III. helyezés 3 pont  

e) Demonstrátori tevékenység max. 8 pont 

i) Óra tartással, tantárgyanként 5 pont  

ii) Óra tartás nélkül, tantárgyanként  3 pont 

f) Egyéb szakmai tevékenység max. 10 pont 

i) országos szakmai tevékenység max. 8 pont  

ii) szakkollégiumi előadás, tanfolyam tartása 5 pont 

iii) szakkollégiumon belüli fejlesztés/kutatás max. 8 pont 

III. Közéleti és sport teljesítmény max. 20 pont 

a) A hallgatói közéletben végzett munka (HK, öntev. kör, stb.) max. 15 pont 

b) Sport teljesítmény max. 20 pont 

i) Nemzetközi versenyen elért helyezés 10 pont 

ii) Országos bajnokságon elért helyezés 5 pont 



IV. Nyelvi teljesítmény max. 10 pont 

a) Középfokú nyelvvizsga 3 pont 

b) Szakmai nyelvvizsga  3 pont 

c) Felsőfokú nyelvvizsga 5 pont 

V. Kiegészítő szempontok max. 10 pont 

a) Tanulmányi program felépítése, kidolgozottsága, motiváció max. 10 pont 

 

2. A tanulmányi eredmény figyelembevétele 

A pályázó legutolsó négy aktív félévéből azt a kettőt vesszük figyelembe melyben a legmagasabb 

súlyozott tanulmányi átlagot érte el és legalább 20 kreditet teljesített. Ezen két félévben az alábbi 

képlettel számítjuk a pályázó pontszámát félévenként, 

pont = (súlyozott tanulmányi átlag – 3) * 20 

majd a két pontszám számtani átlagát vesszük, így adódik a pályázó tanulmányi pontja.   

Amennyiben a pályázó adott képzési szinten még nem teljesített négy félévet akkor az előző képzési 
szinten teljesített hiányzó számú utolsó félévet(ket) vesszük figyelembe. 

Ha a pályázó utolsó négy aktív féléve közül legalább kettőben nem ért el félévenként legalább 20 

kreditet, akkor az ezeket megelőző féléveket kell a szükséges számban figyelembe venni. 

 

3. Szakmai és tudományos tevékenység 

A szakmai és tudományos tevékenységek esetében, ha a pályázó valamely munkája több kategóriába 

is besorolható, akkor csak az alapján a kategória alapján kap pontot, amely alapján több pontot 

szerez. (Például ha a pályázó az intézményi TDK-n első helyezést ér el, és ugyanezen munkájával az 

országos TDK-n másodikként végez, akkor 13 pontot szerez. ) 

Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha bizonyos munkák egymáshoz képest nem tartalmaznak új 

szakmai vagy tudományos eredményt. (Például ha a pályázó, az intézményi TDK-n első helyezést ér 

el, majd a dolgozatát egy konferencián is előadja, akkor 10 pontot kap.) 

A PhD hallgatók esetében az egyes tevékenységekért kapott pontszámokat felezzük, majd így 

összegezzük.  

 

4. Közéleti és sportteljesítmény 

A pályázónak részletes beszámolót kell írni a közösségi tevékenységéről. A beszámolót a szervezet 

vezetőjének - melyben a tevékenységét végezte - aláírásával kell hitelesítenie. Csak kari vagy 

egyetemi szervezetben végzett közéleti tevékenységet számítunk be. 

Csak olimpiai sportágban - de nem csak olimpiai számban – felnőtt kategóriában elért eredményekért 

jár pont.  Olimpián, világbajnokságon és Európa bajnokságon elért eredményekért automatikusan a 



pontrendszerben szereplő pontot kapja a pályázó, más nemzetközi versenyen szerzett helyezések 

esetében a bizottság esetenként dönt pontozásról.   

Minden sportteljesítményt oklevéllel, vagy az országos szövetség által kiállított tanúsítvánnyal kell 

igazolni. 

A közéleti és a sportteljesítményt értékelő pontokról a bizottság dönt a kari hallgatói képviselet 

elnökének javaslata alapján.  

 

5. Nyelvi teljesítmény figyelembe vétele 

A pályázó pontot csak a kötelező nyelvvizsgán felüli további nyelvvizsga bizonyítványai alapján 

kaphat. Amennyiben a kötelező nyelvvizsga emelt szintű, úgy 2 pont jár érte.  

 

6. Kiegészítő szempontok 

A pályázónak tanulmányi tervet kell készítenie. Ennek tartalmaznia kell a listát a fogadó 
intézményben felvenni kívánt tárgyakról minden egyes megjelölt intézmény estében, feltüntetve a 
tárgy kreditértékét és óraszámát, illetve a tantárgyak adatlapjának elérhetőségét. Az elsőnek 
megjelölt intézmény estében írásban részletesen ki kell fejteni, hogy a tanulmányi terv, hogyan 
illeszkedik a pályázó tanulmányaihoz. 
Motivációs levelet kell készítenie minden pályázónak, melyben részletesen ki kell fejtenie, hogy miért 
szeretne részt venni az Erasmus programban és milyen szempontok alapján jelölte meg a választott 
intézményeket.   
A pályázathoz szükséges oktatói ajánlást a mellékelt formanyomtatványon (lásd utolsó oldal) kérjük 
beadni.  
 
 
Szakdolgozat/Diplomamunka készítésére kiutazó hallgatók 

• a szakdolgozat/diplomamunka témavázlata, az itthoni és külföldi konzulens 

megnevezésével és jóváhagyásával (e-mail-es igazolást is elfogadunk a külföldi konzulens 

részéről), 

• a külföldön elkészítendő feladatok pontos leírása, 

• az itthoni konzulens aláírásával igazolja, hogy ha a hallgató a feladatot külföldön teljesíti, 

a külföldi teljesítményt elfogadják és a védést a BME-n biztosítják.  

 

PhD félév teljesítésére kiutazó hallgatók 

• a külföldön végzendő PhD tanulmányok részletes munkaprogramja, 

• a külföldön végzendő PhD tanulmányok indokai, 

• a külföldön elvégzendő feladatok és az egyes feladatokért járó kreditpontok, 

• a tudományos vezető és a kari doktori bizottság vezetőjének igazolása arról, hogy a 

külföldi tanulmányok az adott idő alatt itthon elérendő kreditpontok teljesítéseként 



elfogadhatók, és a hallgatónak a feladatok teljesítése esetén nem kell a külföldi 

tanulmányok miatt halasztást kérni.  

 

A kari kritériumok 

1. A pályázó összegzett súlyozott tanulmányi átlaga érje el a 3,00-t. Az összegzést az adott képzési 
szintre kell elvégezni.  

2.  A „6. Kiegészítő szempontok” pont alatt említett tanulmányi terv beadása kötelező. 
 
 

Figyelemfelhívás 

 
A pályázónak nyelvismeretét mindenképpen igazolnia kell a nyelvvizsga bizonyítványának 
fénymásolatával, akkor is, ha az a Neptun rendszerben fel van tüntetve.  
 
A mobilitási időszak alatt a pályázónak a fogadó egyetemen vele szemben támasztott előírásokat, 
követelményeket maradéktalanul figyelembe kell vennie, a fogadó egyetem adminisztrációjával, 
alkalmazottaival, oktatóival együtt kell működnie. A pályázó kizárólag maga viseli a felelősséget 
minden olyan esetben, amikor külföldi tanulmányai, vagy tanulmányi tervének végrehajtása a fogadó 
intézmény előírásainak megszegéséből, határidők elmulasztásából vagy más adminisztratív előírások 
be nem tartásából kifolyólag meghiúsul. 
 

Budapest, 2012. január 23. 

 

 

 Dr. Számel László 
 egyetemi docens 

 VIK kari Erasmus koordinátor 



 

 

Oktatói ajánlás Erasmus tanulmányi ösztöndíjpályázathoz 

Tisztelt Kolléga! 

A BME VIK a kari Erasmus pályázatok egységes elbírálását megkönnyítendő a jelen űrlapot alkalmazza az oktatói 

ajánlásokhoz. Oktatói ajánlást az Erasmus pályázatokhoz csak a pályázó adott szakán órát tartó, tudományos fokozattal 

rendelkező oktató vagy kutató adhat (így nem minősül oktatónak a doktorandusz, a tanszáki mérnök és a demonstrátor). 

Kérem, hogy ajánlásával segítse a Kart abban, hogy rátermett hallgatók részesülhessenek Erasmus ösztöndíjban! A kitöltött 

és aláírt űrlapot kérjük zárt borítékban átadni a hallgatónak, hogy csatolhassa pályázatához. 

         VIK Erasmus koordinátor 

 

Ajánló neve:  ______________________ Tanszéke, beosztása: ____________ Tud. fokozata: ____________  

Hallgató neve: _______________________________________ Neptun kódja: _________________________   

Hány féléve ismeri a pályázót? ________  

Milyen tárgy / tevékenység keretében ismerte meg a pályázót? ____________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

A pályázó hallgatói csoportján belül (azonos évfolyam/szak/szakirány/tankör/stb. hallgatói) hogyan rangsorolná 

őt az alábbi szempontok szerint? 

Szempont 
Kiváló 

(felső 5%) 
Nagyon jó 

(felső 20%) 
Jó  

(felső 35%) 
Átlagos Átlag alatti Nem tudom 

megítélni 
Tanulmányi eredmények       
Intellektuális képességek       
Szorgalom       
Kreativitás       
Szóbeli kommunikáció       
Általános megítélés       

 

Egyéb megjegyzések a jelölttel kapcsolatban: 

 

 

 

Budapest, 2012.  

 ___________________________  

oktató aláírása 


