
BME Gépészmérnöki Kar 

 
A 27 / 2011.(XII. 22.) Rektori Utasítás alapján felállított  

kari Erasmus mobilitás pontozási rendszere a 2012/2013-as tanévre 

 

Az elérhető maximális pontszám: 100 pont 

 

Érvényes pályázatot adhat be az a hallgató, aki teljesíti az alábbi minimális feltételeket: 

 

BSc és MSc képzésben résztvevő hallgatók esetén: 

 Eddigi tanulmányainak összegzett súlyozott átlaga legalább 3,00. (A hallgató teljes képzési idejére 

számítva.) 

 Az oktatás nyelvéből legalább B2 (középfokú) komplex nyelvvizsgával rendelkezik. 

PhD képzésben résztvevő hallgatók esetén: 
 az elbírálásnál kizárólag szakmai szempontokat veszünk figyelembe. 

 

 

kategória maximális 

pontszám 

pontszám magyarázat / megnevezés 

I. Tanulmányi 

Eredmény 

40 8 x á á = görgetett súlyozott tanulmányi átlag 

(az eddigi egyetemi tanulmányok egészére) 

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.) 

5 szakmai publikáció 

max. 5 tanulmányi versenyen elért helyezés 

max. 15 tanszéki munka (tanszéki igazolás alapján) 

5 demonstrátori munka 

2 szakmai egyesületi tagság, egyéb szakmai tevékenység 

III. Nyelvi 

teljesítmény* 

10 3 B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga 

4 (1) szaknyelvű B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga 

6 (3) C1 (középfokú) komplex nyelvvizsga 

7 (4) szaknyelvű C1 (középfokú) komplex nyelvvizsga 

IV. Közéleti- és 

sport 

teljesítmény** 

15 5 egyetemi hallgatói közéletben végzett munka (HK, 

öntevékeny kör, stb.). Saját írásos beszámoló alapján. 

5 országos sport versenyen elért helyezés 

10 nemzetközi sport versenyen elért helyezés 

V. Kiegészítő 

szempontok 

10 

 

10 tanulmányi program felépítése, kidolgozottsága, motiváció 

*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  

* *A pontozásról a bizottság dönt a GHK által delegált tag javaslata alapján. 



Kiegészítő információ 

A pályázónak részletes tanulmányi tervet kell készítenie. A tanulmányi terv mutassa be azt, hogy a külföldi 

tanulmányok hogyan illeszkednek a BME képzésbe. A külföldi tanulmányokkal együtt lehetőleg ne legyen 

hosszabb a tanulmányi idő. Ehhez az szükséges, hogy a pályázó olyan tárgyakat is felvegyen a külföldi 

egyetemen, amelyekkel a BME tanulmányi követelményeiben előírt tárgyakat kíván kiváltani. Ennek igazolására 

mellékelni kell az „Előzetes tárgybefogadás” című lapot, amely a következő adatokat tartalmazza: az Erasmus 

részképzés során teljesíteni tervezett tárgy címét, óraszámát, kreditpontját, visszatérve mely tárgyként szeretné 

elfogadtatni (Neptun kód, cím, kredit), valamint a tanszéki támogatást (oktatói aláírás, tanszéki pecsét). A 

tanulmányi terv mutassa be a választott tárgyak tematikáját is. A pályázó írásban nyilatkozzon arról, hogy 

amennyiben a külföldi részképzés csúszást eredményez a tanulmányokban, vállalja ennek következményeit. A 

pályázónak a pályázatához motivációs levelet szükséges csatolnia. 

 

A tanulmányi program kötelezően elkészítendő részei 

Az alapadatok megadása: félév időtartama, kezdete, vége, vizsgaidőszak eleje, vége a választott egyetemen, a 

követelmények teljesítéséhez szükséges kint tartózkodás ideje. Ezen túlmenően: 

 

Félév‐áthallgatásra kiutazó hallgatók esetében 

 az „Előzetes tárgybefogadás” című lap (Erasmus honlapról letölthető) értelemszerű kitöltése és 

tárgyfelelősi elfogadtatása. Ez utóbbit megkönnyíti a tantárgy leírásának csatolása, amely jó esetben 

megtalálható a partnerintézmény honlapján, 

 a tantárgyak felsorolása óraszámmal és kreditértékkel. Megközelítőleg 30 kreditnyi tantárgyat ajánlott 

felvenni. A külföldön teljesítendő kötelező minimum 21 kredit. Ha a partneregyetemnek nincs 

kreditrendszere, akkor ez hiányozhat. Ha a tantárgynak van itthoni megfelelője, akkor a magyar nyelvű 

tantárgy megfelelő kreditértéket kell beírni,  

 a félévi követelmények teljesítésének esetleges különleges feltételei.  

 

Szakdolgozat/Diplomamunka készítésére kiutazó hallgatók 

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

jóváhagyásával (email-en küldött igazolást is elfogadunk a külföldi konzulens részéről), 

 a külföldi konzulens nyilatkozata a konzultáció nyelvéről, 

 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. Erre az „Előzetes tárgybefogadás” című lap 

szolgál. 

 

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 témavezető 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. Erre az „Erasmus pályázat – előzetes tárgybefogadás” című 

lap szolgál. 

 

Budapest, 2012. január 17. 

Dr. Mészáros István 

egy. docens, kari koordinátor 


