
ERASMUS LLL HALLGATÓI MOBILITÁS PONTOZÁSI RENDSZER 

BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Minden hallgató az aktuális képzési szintjével megegyező ösztöndíjra jelentkezhet! 

Kivételt képeznek a fentiek alól 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. Több felvett 

alapképzés esetén a korábban megkezdett szak eredményei vehetőek figyelembe. Az ösztöndíj 

elnyerésének feltétele, hogy a pályázó által eddig teljesített aktív félévek során megszerzett 

kreditek száma érje el átlagosan az aktív félévenkénti 21 kreditet. A tanulmányi pontok 

kivételével MINDEN elért teljesítményt igazolni kell! 

Valótlan adatok beküldése azonnali kizárást von maga után! 

1. Tanulmányi eredmények (max: 40 pont) 

Tanulmányi pontszám megszerzésének feltétele 

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. 

 Ha a pályázó a fentieket nem teljesíti, azonban rendelkezik a BME GTK valamely 

alapképzésén Kumulált átlaggal, akkor tanulmányi pontjainak kiszámítása során ezt 

vesszük figyelembe. 

A tanulmányi pontszám kiszámításának menete: 

A tanulmányi eredményt - a HK által, a Kar oktatási dékán-helyettesének 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. Ehhez az alábbi képletet használjuk: 
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2. Szakmai tevékenység (max: 25 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 Pontszám 

OTDK - TDK 

OTDK (1-2-3.hely) 5 - 4 - 3 

TDK (1-2-3. hely) 12 - 10 - 8 

OTDK / TDK különdíj, dicséret 3 

OTDK / TDK részvétel 2 

Publikáció 

Könyv 0 - 20 

Könyvrészlet vagy fejezet 0 - 15 

Lektorált jegyzet 0 - 15 

Lektorált folyóiratcikk 0 - 18 

Nemzetközi konferenciakötetben megjelent 

vagy elfogadott cikk 
0 - 15 

Belső (nem országosan terjesztett) 

kiadványban megjelent tanulmány 
0 - 10 

Konferencia 

Nemzetközi előadás tartása 0 - 10 

Nemzetközi poszter 0 - 6 

Hazai előadás tartása 0 - 7 

Hazai poszter 0 - 4 

Demonstrátor 
Gyakorlatvezetés félévenként 4, max. 8 

Egyéb félévenként 2, max. 4 

Egyéb 

szakmai 

tevékenység 

Kurzuson, felkészítő tanfolyamon, 

előadássorozaton, műhelymunkán, 

foglalkozáson való előadás tartása 

alkalmanként 0 - 3, max. 12 

Egyéb kari/nem kari szintű szakmai, 

szervezeti tevékenység, tudományos munka 
alkalmanként 0 - 8, max. 12 

Esettanulmányi versenyen elért helyezés 

(helyi, országos, nemzetközi) 
0 - 15 

Kutatás, szabadalom, újítás 0 - 16 

Egyéb szakmai tevékenység 0 - 4 

3. Nyelvtudás (max: 10 pont) 

A megpályázott intézmény oktatási nyelvéből az általános középfokú (B2, komplex) 

nyelvvizsgának megfelelő nyelvtudás igazolását a pályázathoz csatolni kell. Ez a nyelvtudás 

kötelező. Az ettől eltérő idegen nyelvek és a pályázott nyelvterülethez szükséges kritériumot 

meghaladó teljesítmény igazolása esetén a pontozás a következő:  

 

Fokozat Pályázott 

nyelvterület 

Egyéb 

nyelvvizsga 

Szaknyelvi felsőfokú (C1, komplex) nyelvvizsga 4 10 

Általános felsőfokú (C1, komplex) nyelvvizsga 2 8 

Szaknyelvi középfokú (B2, komplex) nyelvvizsga 2 8 

Általános felsőfokú (C1, vagy írásbeli vagy szóbeli) 

nyelvvizsga 

1 6 

Általános középfokú (B2, komplex) nyelvvizsga 0 5 

Általános középfokú (B2, vagy írásbeli vagy szóbeli) 

nyelvvizsga 

0 4 

Általános alapfokú (B1, komplex) nyelvvizsga 0 2 

 

 



4. Közéleti- és sporttevékenység (max: 15 pont) 

 A közéleti tevékenységet (HK-képviselő, szakkollégium választmányának tagja, 

szakmai rendezvények szervezése, stb.) a kari Hallgatói Képviselet által az Erasmus 

Bizottságba delegált tag értékeli a pályázó benyújtott anyaga alapján, illetve az adott 

szervezet vezetőjének értékelése szerint. Kérjük, hogy a közéleti tevékenységeit a 

megfelelő szervezet képviselőjével igazoltassa, és mellékletben csatolja! 

 Kiemelkedő sportteljesítmények értékelése (egyetemi évek alatt elért egy legjobb 

eredmény vehető figyelembe) 

 

Fokozat Pontszám 

Nemzetközi bajnok 6 

Magyar bajnok, illetve nemzetközi bajnokságon 2. vagy 3. helyezett 5 

Magyar bajnokságon 2. vagy 3. helyezett, illetve nemzetközi bajnokságon 

4.-10. helyezett 
4 

Magyar bajnokságon 4.-10. helyezett 3 

5. Kiegészítő szempontok (max: 10 pont) 

Az értékelés a motivációs levél alapján történik. Kérjük, hogy a következő kérdések, 

szempontok szerint állítsa össze, max. 3 oldal terjedelemben és 2 példányban. 

1. Mit gondol az Európai Unió jövőjéről és ezen belül hogy látja Magyarország 

gazdasági helyzetét, kilátásait? Hogyan segítheti az Erasmus program az EU 

megerősödését? (Fejtse ki max. 1 oldalban) 

2. A pályázat szakmai indoklása: hogyan kapcsolódnak a külföldi intézményben felvenni 

kívánt tárgyak a BME-n felvett szakhoz? Milyen várható eredménnyel jár a képzés a 

hallgató rövid- és középtávú fejlődése szempontjából? (Fejtse ki max. 1 oldalban) 

3. Amennyiben van, kérjük részletezze az egyetemi tanulmányok alatt végzett 

tanulmányi, szakmai, közösségi, közéleti, és sporttevékenységét, kiegészítve esetleges 

külföldi tapasztalataival. 

 

 

Budapest, 2012. január 17. 
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