1) Dokumentált TDK munka:
a) intézményi TDK konferencián elért minden I. helyezett
előadás (max. 8 pont)
b) intézményi TDK konferencián elért II. helyezett előadás (max. 4 pont)
c) intézményi TDK konferencián elért III. helyezett előadás (max. 2 pont)
d) OTDK-n elért I. helyezett előadás (a pályázati feltételnek való megfelelését
jelentő I. helyezésért nem jár pont)
e) OTDK-n elért II. helyezett előadás
f) OTDK-n elért III. helyezett előadás

4 pont
2 pont
1 pont
10 pont
8 pont
6 pont

2) Dokumentált tudományos publikációs tevékenység:
a) idegen nyelvű tudományos monográfia/szakkönyv
b) magyar nyelvű tudományos monográfia/szakkönyv
c) idegen nyelvű tudományos folyóiratban minden elsőszerzős/ levelezőszerzős
vagy legfeljebb három szerzős cikk
d) idegennyelvű tudományos folyóiratban minden több mint három szerzős cikk
e) magyar nyelvű tudományos folyóiratban minden elsőszerzős/ levelezőszerzős,
vagy legfeljebb három szerzős cikk, könyvrészlet
f) magyar nyelvű tudományos folyóiratban minden több mint három szerzős cikk,
könyvrészlet
g) idegen nyelvű tanulmánykötetben/proceedings kötetben megjelent első szerzős
vagy legfeljebb 3 szerzős tudományos közlemény
h) idegen nyelvű tanulmánykötetben/proceedings kötetben megjelent több mint
három szerzős tudományos közlemény
i) magyar nyelvű tanulmánykötetben/proceedings kötetben megjelent egy vagy
legfeljebb három szerzős tudományos közlemény
j) magyar nyelvű tanulmánykötetben/proceedings kötetben megjelent több mint
három szerzős tudományos közlemény

10 pont
8 pont
8 pont
4 pont
4 pont
2 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont

3) Szakmai konferenciákon való dokumentált előadói tevékenység:
a) külföldi vagy hazai idegen nyelvű konferencián minden elsőszerzős általa tartott
előadás
b) külföldi vagy hazai idegen nyelvű konferencián minden társszerzős előadás (max.
8 pont)
c) hazai tudományos konferencián minden elsőszerzős általa tartott előadás
d) hazai tudományos konferencián minden társszerzős előadás (max. 6 pont)
e) egyéb hazai szakmai rendezvényen tartott minden előadás (max. 4 pont)

6 pont
4 pont
4 pont
2 pont
1 pont

4) Dokumentált, a kimeneti követelményeken túli további idegennyelv ismeret:
a) első felsőfokú nyelvvizsga
b) további felsőfokú vizsga nyelvenként (max. 4 pont)
c) további középfokú vizsga nyelvenként (max. 3 pont)

1 pont
2 pont
1 pont

5) Egyéb dokumentált tanulmányi vagy tudományos tevékenység:
a) minden külföldi legalább egy hónapos szakmai tanulmányút (max. 4 pont)
b) demonstrátori tevékenység félévenként (max. 2 pont)

2 pont
1 pont

6) Dokumentált tanulmányi eredmény:
a)
b)
c)
d)
e)

Köztársasági Ösztöndíj legalább egy tanévben
a hallgatott félévek átlaga 4,8 vagy nagyobb
a hallgatott félévek átlaga 4,5 – 4,79 között
a hallgatott félévek átlaga 4,00 – 4,49 között
a hallgatott félévek átlaga 3,75-4,00

4 pont
8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

