1. sz. melléklet
Alapelvek és pontrendszer az ösztöndíjak elbírálásához
I.
Alapelvek
Pályázók köre, pályázati feltételek:
Az SZTE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata határozza meg, azzal, hogy az egyetemi
szabályzatban foglalt, a tanulmányi teljesítményre vonatkozó előírások, mint pályázati feltétel
vizsgálatánál a TTIK-n a 100%-os tanulmányi eredmény a pályázati időszak két félévére 60
teljesített kredit valamint 5,00 súlyozott tanulmányi átlag. Ennek a teljesítménynek legalább
90%-át kell figyelembe venni (a pályázati időszakban legalább 54 kredit teljesítése és a
súlyozott tanulmányi átlag legalább 4,5).
II.
Pontrendszer az ösztöndíjak elbírálásához
1. Egy pályázatra legfeljebb 100 pont adható az alábbi eloszlás alapján:
kiemelkedő tanulmányi eredmény
- tanulmányi átlag legfeljebb 50 pont
- nyelvvizsga legfeljebb 10 pont
szakmai területen végzett kimagasló munka
- TDK-OTDK szereplés legfeljebb 14 pont
- publikációs tevékenység és szakmai díjak (egyetemi tanulmányok alatt) legfeljebb
12 pont
- demonstrátori tevékenység (előző tanévben, igazoltan) legfeljebb 10 pont
közéleti, sport és egyéb tevékenység végzése
- egyéb (az elmúlt 2 évben) legfeljebb 4 pont
2. Az egyes tevékenységekért járó pontokat a következő szabályok alapján kell kiszámítani.
Tanulmányi átlag
A jelentkezésre jogosult hallgatók utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga
szorozva tízzel.
Nyelvvizsga
Az alábbi táblázat alapján számított pontszámból levonva 6 pont. Ha ez negatív szám, akkor 0
pont.
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Egy nyelvből egy adott típus esetén csak a legmagasabb fokozatért adható pont.
Alapfok
Középfok
Felsőfok
A
1
3
5
B
1
3
5
C
2
6
10
TDK, OTDK szereplés
I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
különdíj
részvétel

TDK
6
5
4
3
1

OTDK
10
9
8
7
2

Publikációs tevékenység és szakmai díjak (egyetemi tanulmányok alatt)
- Hazai konferencia absztrakt: 1 pont
- Nemzetközi konferencia absztrakt: 2 pont
- Hazai konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben: 3 pont
- Nemzetközi konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben: 4 pont
- Magyar nyelvű könyvrészlet/folyóirat cikk: 5 pont
- Idegen nyelvű könyvrészlet/folyóirat cikk: 6 pont
- Könyvrészletben/folyóirat cikkben első/utolsó szerzőség vagy független hivatkozás
további 1-1 pont
- Egyéb szakmai tanulmányi versenyhelyezés (pl. Sófi Ösztöndíj Pályázat biológus
hallgatóknak) max. 3 pont
- Egyéb kiemelkedő szakmai díj tudományos társaságoktól (pl. SZAB pályázat) max.
3 pont
Demonstrátori/tutori tevékenység
Legalább egy szemeszteren át tartó, a TO/Intézet által igazolt demonstrátori/tutori tevékenység
esetén: 5 pont/szemeszter.
Egyéb, hivatalosan igazolt tevékenység:
- kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység (pl. Egyetemi Zenekari tagság;
Szegedi Egyetemi Színházi tagság);
- szakkollégiumi tevékenység (pl. szemináriumok szervezése és/vagy előadóként
részvétel);
- az Egyetem hírnevét öregbítő tevékenység (pl. részvétel a kari nyílt napon);
- tudományos ismeretterjesztő tevékenység (pl. Kutatók Éjszakája, Fizika Napja);
- hallgatói önkormányzati tagság; szakos érdekvédelmi képviselő
- kollégiumi bizottsági tagság;
- tudományos, kulturális és sport rendezvények szervezése és segítése (pl. tudományos
konferencián önkéntes munka, versenyeken önkéntes segítő, egyetemi/kollégiumi
sportrendezvény szervezése);
- sportteljesítmény (Olimpiai, VB, EB, OB helyezés);
max. 4 pont.
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Kérjük, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak az intézetük NFÖ
Bizottsági képviselőjükhöz illetve a HÖK NFÖ képviselőihez!
Biológia Intézet: dr. Poór Péter
Bolyai Intézet: dr. Kosztolányi József
Fizikai Intézet: Ignácz Ferenc
Földrajzi és Földtudományi Intézet: dr. Bajmócy Péter
Informatikai Intézet: dr. Palágyi Kálmán
Kémiai Intézet: dr. Csapó Edit
HÖK képviselők: Szűcs Dániel, Kormányos Patrik Márk, Szabó Gabriella
A feltöltendő dokumentumokat kérjük az alábbi minták alapján elnevezni!
1. a diplomához szükséges középfokú nyelvvizsgán felüli nyelvvizsga bizonyítvány (ha
csak 1 nyelvvizsgája van valakinek, de az felsőfokú, azt is töltse fel, mert plusz pontot
ér)
File elnevezése: pályázó neve_nyelvvizsga pl. Rostas A_angol felsofoku nyelvvizsga
Rostas A_ nemet kozepfoku nyelvvizsga

2. publikációs tevékenység, cikk (az első oldal elég, ahol a cím, szerzők és a folyóirat
látszik)
File elnevezése: pályázó neve_cikk pl. Rostas A_cikk1, Rostas A_cikk2, stb.
3. publikációs tevékenység, absztrakt (a kiadványkötet első oldala és az absztraktot
tartalmazó oldal)
File elnevezése: pályázó neve_poszter pl. Rostas A_magyar_poszter1,
Rostas A_angol_poszter1, stb.
4. tudományos tevékenység, könyvrészlet (a kiadvány első oldala és a fejezetet
tartalmazó első oldal)
File elnevezése: pályázó neve_könyvrészlet pl. Rostas A_magyar_könyv,
Rostas A_angol_könyv1, stb.

5. TDK, OTDK (részvételt, helyezést igazoló oklevél)
File elnevezése: pályázó neve_verseny pl. Rostas A_OTDK, RostasA_TDK
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6. Szakmai versenyek, díjak (részvételt, helyezést igazoló oklevél)
File elnevezése: pályázó neve_verseny pl. Rostas A_Sofi, stb.

7. Demonstrátori/tutori tevékenység (igazolás)
File elnevezése: pályázó neve_demonstrátor/tutor pl. Rostas A_demonstrator1,
RostasA_tutor1
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