Pályázati felhívás Nemzeti Felsőoktatási
ösztöndíjra a 2022/2023 tanévre

Budapest, 2022. május 28.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A Budapesti Corvinus Egyetem
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 12. §-a és 1.sz. melléklete alapján pályázatot hirdet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NEMZETI FELŐSOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

2022/2023 tanévre
A felsőoktatásért felelős miniszter döntése alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint a Budapesti Corvinus Egyetem pályázatot hirdet 25 fő részére a
2022/2023. tanévre.
1) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj normatívája az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján, 400.000Ft/év.
2) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a felsőoktatásért felelős miniszter pályázati felhívása alapján az a
hallgató pályázhat, aki
a) teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben
vesz részt,
b) tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett,
c) a pályázat benyújtásának félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
d) tanulmányai során legalább 55 kreditpontot megszerzett,
e) az Egyetemen folytatott tanulmányai során az adott képzésen kiemelkedő tanulmányi eredményt,
valamennyi félévben legalább 4,5-ös ösztöndíjátlagot és félévente minimum 23 kreditet ért el és
f) kimagasló szakmai és közösségi munkát végzett.
3) Azon mesterképzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a 2021/2022. tanév 2. félévében
kezdték meg tanulmányaikat Egyetemünkön és a 2. pont a)-f) alpontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelnek. Esetükben az első tanulmányi félévükben elért eredmények vehetők figyelembe az
alábbi módon:
a) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlaguk az 2021/2022/2. félévben elért ösztöndíjátlaguk,
b) szakmai és közösségi tevékenységeikre kapott pontszámokat duplán kell figyelembe venni, kivéve a TDK vagy OTDK pontokat.
4) Azon hallgató, aki a többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban záróvizsgát tesz a pályázat
beadásának időszakában, nem nyújthat be pályázatot a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére,
kivéve az alapképzésben részt vevő hallgató, amennyiben tanulmányait várhatóan a következő tanévben mesterképzésen folytatja és megfelel a 2. pont a)-f) alpontjaiban meghatározott feltételeknek.
Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a
2022/2023. tanév őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra
is nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2022/2023. tanév
tavaszi félévében) folytatja.
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5) A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2022/2023” kérvényen keresztül az adatok kitöltésével,
a szükséges dokumentumok és igazolások feltöltésével, valamint a pályázat határidőre történő leadásával lehet.
6) A pályázatok leadásának időszaka:
• 2022. június 23. 10:00 – 2022. június 27. 12:00. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
7) Hiányosan benyújtott pályázat nem fogadható el, hiánypótlásnak nincs helye.
8) A pályázat értékelése során az egyes kategóriákban szerzett pontszámok az alábbi súlyokkal kerülnek figyelembevételre:
tanulmányi eredmény értékelése
tudományos tevékenység értékelése
közéleti és diákszervezeti tevékenység általános értékelése
sporttevékenység általános értékelése
diákszervezeti szakmai tevékenység
Összesen

60%
30%
10%
100%

9) A tanulmányi eredmény értékelése az ösztöndíjátlag alapján történik.
10) Az egyes kategóriákban az értékelhető tevékenységeket, a megszerezhető pontszámokat és a szükséges igazolásmintákat a pályázati kiírás melléklete tartalmazza.
11) A pályázó hallgató végleges pontszáma a mellékletben szereplő pontrendszer alapján alakul ki, öszszesen maximum 200 pont érhető el.
12) A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.
13) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azon hallgató részesülhet, aki az alábbi két feltételnek együttesen
eleget tesz:
a) összpontszáma a maximálisan megszerezhető 200 pontból eléri vagy meghaladja a 60 pontot,
és
b) a felállított rangsorban az oktatásért felelős miniszter által közzétett mindenkori pályázati kiírásban meghatározott elért pontszáma alapján a rangsorban az első huszonöt (25) legtöbb pontot
szerzett hallgatói körbe bekerül.
14) A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására – a Szenátus által átruházott hatáskörben – az
oktatási rektorhelyettes tesz javaslatot az illetékes miniszter részére.
15) Az ösztöndíj adományozása tárgyában az illetékes miniszter dönt.
16) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósításának szabályai
a) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az felsőoktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.
b) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2022/2023. tanévben a Rendelet 24 § (1) bekezdés alapján 40.000.- Ft/fő/hó.
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c) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
d) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. A Rendelet 24. §
(6) bekezdése értelmében, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra
való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik vagy szünetel (pl.
évhalasztás, tanulmányok befejezése, vagy a 4. pont alapján a pályázó hallgató mégsem folytatja
tanulmányait az Egyetemen mesterképzésben), a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A 2022/2023. tanévre elnyert ösztöndíj
csak a 2022/2023. tanévben folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.
17) A jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírálati Bizottságnak
címezve, a Neptunban leadva lehet benyújtani.
18) Az Egyetem javaslata alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgatók névsoráról a
felsőoktatásért felelős miniszter az Egyetem rektorát írásban értesíti.
Budapest, 2022. május 28.
Dr. Vas Réka Franciska
oktatási rektorhelyettes s.k.

Melléklet
A Hallgatói Szociális Bizottság a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli:
Maximum 200 pont érhető el.
1. Tanulmányi eredmény értékelése (maximum 120 pont):
a) A tanulmányi eredmény számítása a hallgató utolsó két lezárt aktív félévi ösztöndíjátlagának egyszerű számtani átlaga (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatási ösztöndíjátlag) alapján történik.
Ösztöndíjátlag=

i.
ii.

1,2  kredit

K

 érdemjegy K +  kredit V  érdemjegy V

1,2  kredit

K

+  kredit V

ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és
specializáción/szakirányon kötelező tantárgy
V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tantárgy

b) Az ösztöndíjátlag számítása és a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag számítása az érintett
félév(ek)ben a hallgató valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik.
i) Az ösztöndíjátlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony keretében, a belső párhuzamos képzés során szerzett érdemjegyek nem számíthatók
bele.
ii) Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, „nem teljesítette, vagy „nem jelent meg”
bejegyzéssel záruló tantárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez
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alól kivételt képez, ha a hallgató adott tantárgy esetén a sikeres vizsga javítása során nem
jelenik meg a vizsgán és „nem jelent meg” bejegyzést kap, ekkor ugyanis az utolsó sikeres
érdemjeggyel és kreditértékkel szerepel a számlálóban az adott tantárgy.
iii) Nem számítanak be az ösztöndíjátlagba a mesterképzési szakos hallgatók részére – a felsőoktatási felvételi eljárás során az előzetes kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi
tanulmányok alatt teljesített kreditek beszámítását követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteken felül, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak.
iv) A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítette-e – úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen
teljesítette volna és az ösztöndíjátlag értékébe be kell azok eredményét számítani a Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel.
4,50-es nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagnál 60 pontot, 5,00-s nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagnál
120 pontot kap a hallgató. A két határérték közötti átlag esetén a megszerezhető pontszám az alábbi
képlet alapján kerül megállapításra:
Tanulmányi eredmény pontszáma:
60+(nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlag–4,50) x120, egész számra kerekítve, ahol:
• 60 a minimálisan szerezhető tanulmányi pontszám,
• 4,50 a minimális nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlag, amelynél tanulmányi pont adható,
• 120 a tényleges pontszám megállapításához szükséges szorzó.
A tanulmányi teljesítmény pontszámának kerekítésénél az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Pl. 60,00-tól 60,49-ig 60 pont, 60,50-tól 61,49-ig 61 pont.
Pl. a hallgató őszi félévi ösztöndíjátlaga: 4,66, a tavaszi félévi ösztöndíjátlaga: 4,72, az utolsó két lezárt
aktív félévi ösztöndíjátlagának egyszerű számtani átlaga alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlaga:
4,69. Ez alapján a tanulmányi teljesítményre – 60+(4,69–4,50)x120=82,80 kerekítve – 83 pontot kap a
hallgató.
A két határérték közötti nemzeti felsőoktatási ösztöndíj átlagok esetén megszerezhető pontszámokat az
alábbi táblázat tartalmazza:
Nemzeti felsőoktatási
ösztöndíj-átlag
4,50
4,51
4,52
4,53
4,54
4,55
4,56
4,57
4,58

Tanul-mányi pontszám
60
61
62
64
65
66
67
68
70

Nemzeti felsőoktatási
ösztöndíj-átlag
4,67
4,68
4,69
4,70
4,71
4,72
4,73
4,74
4,75

Nemzeti felTanul-másőoktatási
nyi pontösztöndíj-átszám
lag
80
4,84
82
4,85
83
4,86
84
4,87
85
4,88
86
4,89
88
4,90
89
4,91
90
4,92
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Tanul-mányi
pontszám
101
102
103
104
106
107
108
109
110
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4,59
4,60
4,61
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66

71
72
73
74
76
77
78
79

4,76
4,77
4,78
4,79
4,80
4,81
4,82
4,83

91
92
94
95
96
97
98
100

4,93
4,94
4,95
4,96
4,97
4,98
4,99
5,00

112
113
114
115
116
118
119
120

2. Tudományos tevékenység értékelése (maximum 60 pont)
• 2021/2022/2. félévben és az azt megelőző aktív jogviszonyú félév eredménye alapján
Tudományos tevékenység

Pontszám

1. Kutatási tevékenység

max. 10 pont

2. TDK, OTDK
OTDK
2.1 OTDK, részvétel/részvételi jog
2.2 OTDK 1. helyezés
2.3 OTDK 2. helyezés
2.4. OTDK 3. helyezés
2.5 OTDK külön díj
TDK
2.6 TDK 1. helyezés
2.7 TDK 2. helyezés
2.8 TDK 3. helyezés
2.9 TDK külön díj
2.10 TDK elfogadott dolgozatért
3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek
4. Publikációk, konferenciák
4.1 Tudományos folyóiratban megjelent publikáció, könyv vagy könyvfejezet magyar nyelven
4.2 Tudományos folyóiratban megjelent publikáció, könyv vagy könyvfejezet idegen nyelven
4.3. Konferencia kötetben megjelent publikáció magyar nyelven
4.4 Konferencia kötetben megjelent publikáció idegen nyelven

max. 35 pont
3 pont
23 pont
18 pont
13 pont
13 pont
max. 25 pont
15 pont
12 pont
10 pont
7 pont
5 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
A kutatás vezetőjének vagy az illetékes
tanszék vezetőjének az ajánlása pecséttel, aláírással és dátummal ellátva

Az elért helyezésről/részvételről szóló
díszoklevél másolata vagy a szervező
szervezet által kiállított, részvételről
szóló igazolás, melyek a dátumot is tartalmazzák. Több OTDK, illetve TDK dolgozatra is adható pont, de az adott pontszám nem lehet magasabb 35, és/vagy
25 pontnál.

max. 10 pont
max. 50 pont
20 pont

30 pont
10 pont

15 pont
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Publikáció tudományos folyóiratban: a
publikáció absztraktja, és a megjelenés
igazolásának és a szaktanszék véleményének csatolása szükséges, mely magában foglalja a szöveges értékelést és
ennek alapján a megajánlott pontszámot. Kivételt képez, ha a hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll.
A pontok csak a megjelent cikk(ek) után
adhatók, akkor sem adható pont, ha annak elkészítése az adott félévet érintő
tevékenység volt.
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Tudományos tevékenység
5. Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények

Pontszám

Szükséges igazolás, megjegyzés

max. 20 pont

5.1 Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények
szervezése, részvétel magyar nyelven

10 pont

igazolás Diákszervezet által szervezett
belsős konferenciákra nem adható le tudományos tevékenységet igazoló dokumentum.

5.2 Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények
szervezése, részvétel angol nyelven

15 pont

igazolás

Amennyiben a hallgató társszerzőként leadott TDK dolgozattal, vagy egyéb tudományos munkával pályázik, rá a következő
pontozás érvényes:
• ha két szerzője van a dolgozatnak, a pályázó a maximálisan szerezhető pontok 70%-át,
• ha több, mint két szerzője van a dolgozatnak, a hallgató a maximálisan szerezhető pontok szerzők számával viszszaosztott értékét kaphatja meg.

Csak 2021/2022/2. félévben és az azt megelőző aktív jogviszonyú félévben végzett tudományos tevékenység vehető figyelembe. A táblázatban szereplő jogcímekre csak egyszer adható pont. A pályázathoz
csatolt tudományos tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására
szolgál. Az igazolást kiállító által javasolt pontszámokat tartalmazó eredeti dokumentumokról készült
szkennelt változatot, vagy az oktató egyetemi email címéről küldött igazolás pdf változat feltöltését -amelyen látszik az igazolást kiállító oktató emailcíme is- a pályázónak a Neptunon keresztül benyújtott pályázati kérelmének benyújtásakor kell feltöltenie.
3. Közéleti és diákszervezeti tevékenység általános értékelése, sporttevékenység általános értékelése, diákszervezeti szakmai tevékenység értékelése (maximum 20 pont)
• 2021/2022/2. félévben és az azt megelőző aktív jogviszonyú félév eredménye alapján
Tevékenység
Sporttevékenység 1. Kiemelkedő sporttevékenyáltalános értéke- ség
lése
1.1 Aktív, eredményes sporttevékenység

Adható pontszám
max. 15 pont
max. 7 pont

1.2 Olimpiai kerettagságért, valamint világ- vagy Európa-bajmax. 15 pont
nokságon elért 1-10. helyezésért
Közéleti és diákszervezeti tevékenység általános
értékelése

2. Hallgatói közéleti tevékenység
2.1 Hallgatói szervezetben tagság

max. 15 pont
max. 5 pont
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Szükséges igazolás, megjegyzés
Az elért helyezésről/ részvételről szóló
oklevél másolata vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt igazolás a versenyen való részvételről. Aktív és eredményes sporttevékenység* esetén egyesület/szakosztályi stb. igazolás szükséges.
Az egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó hallgató esetében a Testnevelési és Sportközpont igazolása
szükséges.
Pont adható Hallgatói Önkormányzatban végzett tevékenységért, kollégiumi
bizottságban végzett munkáért, Hallga-
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Tevékenység
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet
„K2” kategóriás diákszervezet
2.2 Hallgatói szervezetben végzett középvezetői tevékenység
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet
„K2” kategóriás diákszervezet
2.3 Hallgatói szervezetben végzett felsővezetői tevékenység
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet
„K2” kategóriás diákszervezet
Diákszervezeti
3. Szakkollégiumban és egyéb,
szakmai tevékeny- a HÖK által akkreditált szerveség
zetben végzett egyéb szakmai
tevékenység vagy kurzushallgatás, amelyért a hallgató nem kapott kreditet.
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet

„K2” kategóriás diákszervezet

Adható pontszám
max 5 pont
max 5 pont
max 3 pont
max 3 pont
max 2 pont
max 2 pont
max. 10 pont
max 10 pont
max 10 pont
max 7 pont
max 7 pont
max 4 pont
max 4 pont
max. 15 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
tói Önkormányzat által akkreditált diákszervezetben végzett munkáért. Az
adott diákszervezet által kiadott igazolás
tekintetében az adott diákszervezet akkreditációs kategóriáját az igazolás kiállításának napjára vonatkozóan kell figyelembe venni. Az illetékes szakkollégium,
és/vagy diákszervezet által kiállított igazolás fogadható el, dátummal, pecséttel
és a szakkollégium vagy a diákszervezet vezetőjének az aláírásával, mely
magában foglalja a szöveges értékelést
és ennek alapján a szervezet vezetője
által megajánlott pontszámot. Amennyiben nem rendelkezik pecséttel, úgy azt
a Hallgatói Önkormányzat hitelesíti.

max 15 pont
max 15 pont
max 12 pont
max 12 pont
max 8 pont
max 8 pont

max. 6 pont

max 6 pont
max 6 pont
max 4 pont
max 4 pont
max 2 pont

max 2 pont
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Az adott diákszervezet által kiadott igazolás tekintetében az adott diákszervezet akkreditációs kategóriáját az igazolás kiállításának napjára vonatkozóan
kell figyelembe venni. Az illetékes szakkollégium, és/vagy diákszervezet által
kiállított igazolás fogadható el, dátummal, pecséttel és a szakkollégium vagy
a diákszervezet vezetőjének az aláírásával. Amennyiben nem rendelkezik pecséttel, úgy azt a Hallgatói Önkormányzat hitelesíti. A pályázati időszakot megelőző félévben lezárt, teljesített kurzus
fogadható el. A kurzus tartalmáról/jellegéről hivatalos igazolást szükséges csatolni. A Neptunból mentett igazolás nem
fogadható el. A kurzust tartó szervezet
által kiállított igazolásnak tartalmaznia
kell a kurzus időtartamát, valamint pecséttel, aláírással és dátummal kell ellátni. Kurzusonként 3 pont adható.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Tevékenység

Adható pontszám

4. Idegen nyelven végzett szakmai (nem nyelvi és nem országismeret v. kulturális) kurzus,
max. 8 pont
amelyért a hallgató nem kapott
kreditet.

Szükséges igazolás, megjegyzés
A pályázati időszakot megelőző félévben diákszervezet által szervezett lezárt, teljesített kurzus fogadható el. A
kurzus tartalmáról/jellegéről hivatalos
igazolást szükséges csatolni. A Neptunból mentett igazolás nem fogadható
el. A kurzust tartó szervezet által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a kurzus időtartamát, valamint pecséttel, aláírással és dátummal kell ellátni. Kurzusonként 4 pont adható.

* Aktív és eredményes sporttevékenységnek az elmúlt 1 év megyei, regionális és/vagy országos versenyen való részvétel
felel meg

Csak 2021/2022/2. félévben és az azt megelőző aktív jogviszonyú félévben végzett tevékenység vehető
figyelembe. A táblázatban szereplő jogcímekre csak egyszer adható pont. A pályázathoz csatolt tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy
az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál. Az igazolást kiállító
által javasolt pontszámokat tartalmazó eredeti dokumentumokról készült szkennelt változatot, vagy az
Testnevelési és Sportközpont/HÖK/diákszervezet/szakkollégium egyetemi email címéről küldött igazolás
pdf változat feltöltését a pályázónak a Neptunon keresztül benyújtott pályázati kérelmének benyújtásakor
kell feltöltenie.
Igazolásminták
Az igazolásminta a Neptun nyitófelületről letölthető
1. Tudományos tevékenység
Tudományos tevékenység igazolása - Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjhoz
(A TDK és az OTDK tevékenységekhez az ott kiállított oklevelet vagy igazolást kell csatolni!)
Hallgató neve:
Hallgató Neptun-kódja:
A hallgató tevékenységvégzésének féléve: ……………………..félév
(Csak a 2021/2022/2. félév és az azt megelőző aktív félév teljesítménye vehető figyelembe!
Egy igazolás egy félévre szólhat.)
Igazolást kiállító tanszék/intézet/szakkollégium megnevezése:
Az igazolást kiállító vezető neve:
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Kérjük, hogy a hallgató munkáját/eredményét az alábbi kategóriákban szíveskedjenek értékelni szövegesen (kategóriánként legalább 3-4 mondatban). A szöveges értékelés és a pontszámban kifejezett értékelés
összetartoznak, azaz csak szöveges, vagy csak pontszámban kifejezett értékelések nem fogadhatók el.
1. Kutatási tevékenység (pl. demonstrátori tevékenység keretében végzett kutatás):

Pontszám (max.10 pont):
3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek:

Pontszám (max. 10 pont):
4. Publikáció, konferencia:

Pontszám (max. 50 pont):
Pontozás az alábbiak figyelembevételével történik:
• Tudományos folyóiratban megjelent publikáció, könyv vagy könyvfejezet magyar nyelven –
maximum 20 pont
• Tudományos folyóiratban megjelent publikáció, könyv vagy könyvfejezet idegen nyelven –
maximum 30 pont
• Konferencia kötetben megjelent publikáció magyar nyelven – maximum 10 pont
• Konferencia kötetben megjelent publikáció idegen nyelven – maximum 15 pont
5. Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények

Pontszám (max. 20 pont):
Pontozás az alábbiak figyelembevételével történik:
• Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények szervezése, részvétel magyar nyelven – maximum 10 pont
• Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények szervezése, részvétel angol nyelven – maximum 15 pont
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Ezúton igazolom, hogy nevezett hallgató a fenti kategóriákban szereplő tevékenységekért, az adatlapon
megjelölt időszakban a tanszék/intézet/szakkollégium részéről semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesült.
Budapest, 2022. ……………………… (hónap) …………. (nap)
A tanszékvezető/intézetvezető neve/szakkollégium vezető neve (olvashatóan):
………………………………………………….…………………….
A tanszékvezető /intézetvezető/szakkollégium vezető aláírása

2. Közéleti és diákszervezeti tevékenység, sporttevékenység, diákszervezeti szakmai tevékenység
igazolása
Általános közéleti és diákszervezeti tevékenység, általános sporttevékenység, diákszervezeti szakmai tevékenység igazolása - Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjhoz
Hallgató neve:
Hallgató Neptun-kódja:
A hallgató tevékenység végzésének féléve: …… ……………………..félév
(Csak a 2021/2022/2. félév és az azt megelőző aktív félév teljesítménye vehető figyelembe!
Egy igazolás egy félévre szólhat.)
Igazolást kiállító tanszék/intézet/szakkollégium/ egyesület/szakosztály /diákszervezet megnevezése:
Az igazolást kiállító vezető neve:
Kérjük, hogy a hallgató munkáját az alábbi kategóriákban szíveskedjenek értékelni szövegesen (kategóriánként legalább 3-4 mondatban). A szöveges értékelés és a pontszámban kifejezett értékelés összetartoznak, azaz csak szöveges, vagy csak pontszámban kifejezett értékelések nem fogadhatók el.
1. Sporttevékenység általános értékelése:

Pontszám (15 pont):
2. Közéleti és diákszervezeti tevékenység általános értékelése (Hallgatói szervezetben tagság/középvezetői tevékenység /felsővezetői tevékenység)

Pontszám (max. 15 pont):
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3 Diákszervezeti szakmai tevékenység (Szakkollégiumban és egyéb, a HÖK által akkreditált szervezetben
végzett egyéb szakmai tevékenység vagy kurzushallgatás, amelyért a hallgató nem kapott kreditet.)

Pontszám (max. 6 pont):
4. Diákszervezeti szakmai tevékenység (Idegen nyelven végzett szakmai (nem nyelvi és nem országismeret v. kulturális) kurzus, amelyért a hallgató nem kapott kreditet.)

Pontszám (max. 8 pont):
Ezúton igazolom, hogy nevezett hallgató a fenti kategóriákban szereplő tevékenységekért, az adatlapon
megjelölt időszakban a tanszék/intézet/szakkollégium részéről semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesült.
Budapest, 2022. ……………………… (hónap) …………. (nap)
A tanszékvezető/intézetvezető neve/szakkollégium vezető neve (olvashatóan):
………………………………………………….…………………….
A tanszékvezető /intézetvezető/szakkollégium vezető aláírása
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