Corvinus Ösztöndíj
pályázat és felülvizsgálat
a 2021/2022. tanév végén

Budapest, 2022. június 30.
1. oldal

Hallgatói tájékoztató
a Corvinus Ösztöndíj tanulmányi teljesítményéhez tartozó felülvizsgálatról és pályázatról a
2019/2020. tanév tavaszi félévében felvett hallgatók számára.
Corvinus Ösztöndíj felülvizsgálat és pályázat, 2021/2022. tanév 2. félév
a Hallgatói Követelményrendszer (SZMSZ III. Kötet) 4. rész, Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 23. §
és az 1 sz. melléklet „Intézményi juttatások kritériumrendszere” 15) és 17) pontjai alapján:
1.

A felülvizsgálatban érintettek a 2019/2020/2. félévben hallgatói jogviszonyt létesített Corvinus
Ösztöndíjjal rendelkező és nem rendelkező hallgatók, akik a központi felvételi eljárás keretében nyertek
felvételt. A felvételkori pályázati kiírás itt érhető el.

2. Corvinus Ösztöndíjjal nem rendelkező hallgatók közül csak azok pályázhatnak Corvinus Ösztöndíj pénzügyi státuszra, akik számára a felvételi eljárás során nyitott volt a Corvinus Ösztöndíj elérésének lehetősége, azaz:
2.1. Nem jogosult (rész)ösztöndíjra és nem pályázhat az a hallgató, aki a központi felvételi eljárásban
olyan képzésre jelentkezett, ahol nem volt Corvinus Ösztöndíj meghirdetve.
2.2. Nem jogosult (rész)ösztöndíjra és nem pályázhat az a hallgató, aki intézményi felvételi eljárásban
került felvételre.
2.3. Nem jogosult (rész)ösztöndíjra és nem pályázhat az a hallgató, aki az önköltségi díját nem saját
maga fizeti (Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülők, munkáltató által átvállalt az önköltségi díjuk stb.)
3. A 2019/2020/2. félévben felvett hallgatói létszám alapján a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésre
álló ösztöndíjas helyek aránya:
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4. A felülvizsgálat szakonként, azon belül munkarendenként, képzési nyelvenként, képzési helyenként, továbbá évfolyamonként (a beiratkozás féléve alapján), a HTJSZ 1 sz. melléklet 15) pontjában szereplő
számítás alapján történő rangsorállítás szerint történik.
5.

A pályázat és a felülvizsgálat alapján maximálisan szerezhető pontszám 100 pont az alábbiak szerint:
5.1. Az elért tanulmányi eredmény alapján maximum 40 pont szerezhető. Az értékelés alá vont két félévben teljesített tantárgyak kreditértékével súlyozott, legalább 3,5 átlagú tanulmányi eredmény két
tizedesjeggyel számított értéke vehető figyelembe.
5.1.1. Az átlag számítása: az értékelés alá vont két félévben elért kreditekkel súlyozott (két tizedesjegyre kerekített) tanulmányi átlagok számtani átlaga két tizedesjegyre kerekítve (elért tanulmányi eredmény).
5.1.2. A pontszám a következő képlet szerint számítandó két tizedesjegyre kerekítve: (elért
tanulmányi eredmény – 3,5) / 1,5 * 40 pont.
5.2. A teljesített kreditszám alapján maximum 40 pont szerezhető. A két félévben együttesen legalább
46 teljesített kreditszám felett teljesített tantárgyak, ahol a teljesített kreditek számába két félévben
együttesen maximum 60 kredit vehető figyelembe.
5.2.1. A pontszám a következő képlet szerint számítandó két tizedesjegyre kerekítve: (teljesített
kreditszám – 46) / 14 * 40 pont.
5.3. Maximum 20 pont szerezhető a hallgatói diákszervezeti, tudományos és sporttevékenység alapján.
Csak azokkal a tevékenységekkel lehet pályázni, amelyek az értékelés alá vont félévekben keletkeztek. A részletes pontozást a jelen kiírás melléklete tartalmazza.
2. oldal

6. A tanulmányi átlagba, teljesített kreditekbe az értékelésbe bevont félévekben felvett és teljesített tantárgyak számíthatók be, függetlenül attól, hogy a mintatantervben milyen besorolással (kötelező, kötelezően választható vagy szabadon választható) szerepelnek.
6.1. A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony keretében, a belső (Corvinuson folytatott) párhuzamos képzés során szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele.
6.2. Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, illetve „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tantárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez 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.
6.3. Nem számítanak bele a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagba 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.
6.4. 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 a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag értékébe be kell azok eredményét számítani a Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel.
7.

Nem kerül a rangsorba, nem szerez pontot a hallgató, ha
7.1. az értékelés alá vont félévekben elért kreditértekkel súlyozott, két tizedesjegyre kerekített tanulmányi átlagainak számtani átlaga (két tizedesjegyre kerekítve) nem éri el a 3,5-öt,
7.2. a két félévben együttesen 46 teljesített kreditet nem ért el.
Amennyiben a hallgató elhasználta a rendelkezésre álló Corvinus Ösztöndíjas támogatott féléveket vagy
a jogosultsági időszaka letelt, a hallgató a továbbiakban Corvinus Ösztöndíjban nem részesülhet, tanulmányait önköltséges finanszírozási formában folytathatja. A felülvizsgálat során rangsorba nem kerülhet, és nem pályázhat a Corvinus Ösztöndíjra.
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8. A felülvizsgálat:
8.1. A felülvizsgálat a két utolsó olyan aktív félév teljesítménye alapján történik, amelyben a hallgató
nem vett részt külföldi részképzésben vagy gyakorlatigényes szakon hat (6) hetet meghaladó külföldi kötelező szakmai gyakorlaton.
8.2. Amennyiben az éves felülvizsgálatkor adott hallgatónak csak egy értékelés alá vonható aktív féléve
volt, akkor a felülvizsgálat során azt kétszeres értéken kell figyelembe venni.
8.3. Képzésváltás esetén (szak, munkarend, telephely, nyelv) a hallgató azon képzésén kerül rangsorba,
amelyikkel a felülvizsgálat időpontjában rendelkezik, és a 8.1 pont alapján kell eljárni azzal, hogy a
korábbi képzésen teljesített korábbi féléve is beszámításra kerül.
8.4. A ténylegesen felosztható létszám meghatározása: a felülvizsgálat megkezdésekor a 3. pontban
meghatározott aránynak megfelelő aktív hallgatói státuszban levők létszámát az értékelés alá nem
vonhatók számával kell csökkenteni.
3. oldal

Példák a felülvizsgálat alá vont félévekre vonatkozóan tanulmányaikat a 2019/2020/2. félévben
kezdők számára:
2. félév
2020/2021/1.
passzív

Értékelés alá vont félévek
3. félév
4. félév
2020/2021/2.
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aktív
aktív
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aktív külföldi
ösztöndíjjal
aktív
aktív
aktív külföldi
ösztöndíjjal

5. félév
2021/2022/2.
aktív
aktív külföldi
ösztöndíjjal
passzív
aktív külföldi
ösztöndíjjal

Értékelés alapja

aktív

2. félév + 5. félév

aktív
passzív

3. félév + 5. félév
2. félév + 3. félév

passzív

2. félév kétszeresen

3. félév + 5. félév
3. félév + 4. félév
3. félév + 4. félév
2. félév + 3. félév

9. A Corvinus Ösztöndíjjal rendelkező hallgatók és azon hallgatók, akik nem rendelkeztek Corvinus Ösztöndíjjal, de pályázatot adtak le, és a 7-es pontban megadott minimum feltételeket teljesítik, az elért
eredményeik alapján rangsorba állnak. A 2022/2023. tanévre azok nyerik el a Corvinus Ösztöndíjat,
akik a képzésenként (évfolyamonként) felállított rangsorban az adott képzésen a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésre álló ösztöndíjas helyek számával megegyező vagy annál jobb helyezést érnek el.
10. A felülvizsgálat és pályázat lebonyolítása:
10.1. Corvinus Ösztöndíjjal rendelkező hallgatók:
10.1.1. A hallgatónak a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben (a továbbiakban: Neptun)
„Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Pályázat Corvinus
Ösztöndíjra 2020. február 2021/2022/2.” kérvényt kell kitöltenie. Itt kell a diákszervezeti,
tudományos és sporttevékenység igazolását feltölteni. A kérelmet abban az esetben kell
kitölteni, ha van diákszervezeti, tudományos és sporttevékenysége a két értékelt félévben.
10.1.2. A pályázati időszak: 2022.07.04 10:00-2022.07.08. 14:00
10.1.3. Amennyiben a pályázati időszakban a hallgató nem tölti ki a kérelmet, a pontszáma a tanulmányi eredménye (átlag) és a teljesített kreditszám alapján kerül megállapításra.
10.2. Corvinus Ösztöndíjjal nem rendelkező hallgatók:
10.2.1. A hallgatónak kötelező a Neptunban az „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Pályázat Corvinus Ösztöndíjra 2020. február 2021/2022/2.” kérvény
kitöltése. Itt kell a diákszervezeti, tudományos és sporttevékenység igazolását is feltölteni.
10.2.2. A pályázati időszak: 2022.07.04 10:00-2022.07.08. 14:00
10.2.3. Amennyiben a hallgató nem tölti ki a kérelmet, számára nem kerül pontszám megállapításra
és nem kerül a rangsorba.

Budapest, 2022. június 30.
Dr. Vas Réka Franciska
oktatási rektorhelyettes

4. oldal

Melléklet:
Az ösztöndíjra való jogosultság vizsgálata során alkalmazott értékelési szempontok a diákszervezeti és tudományos tevékenységnél. Az elérhető maximális pontszám együttesen 20 pont, amely az alábbiak szerint szerezhető meg a II. és a III. csoportokba tartozó tevékenységekkel együttesen:
Corvinus Ösztöndíj-rendszer évenkénti hallgatói teljesítményértékelése
Pontérték
Összesen
100
I.
Tanulmányi eredmény alapján
maximum 80
II.
Diákszervezetben végzett munka alapján (1)
maximum 20
Kiemelt diákszervezetben ("A" kategória) vagy HÖK-ben betöltött tisztII. 1.
maximum 20
ség vagy tagság alapján
Elnök vagy társelnök
20
Alelnök
15
Középvezető
10
Tag
5
II.2.
Egyéb akkreditált diákszervezeti tisztség vagy tagság alapján
maximum 12
Elnök vagy társelnök
12
Alelnök
8
Középvezető
3
Tag
1
III.
Tudományos tevékenység alapján
maximum 20
III. 1. Demonstrátori pozíció alapján (2)
maximum 18
Demonstrátori megbízás
9
III. 2. Nemzetközi tanulmányi versenyen való részvétel alapján (3)
maximum 20
1. hely
20
2. hely
15
3. hely
10
Részvétel
5
Hazai szervezésű, országos hatókörű tanulmányi versenyen való részvéIII. 3.
maximum 10
tel alapján
1. hely
10
2. hely
5
3. hely
2
III. 4. TDK-n vagy OTDK-n való részvétel alapján (4)
maximum 20
1. hely
20
2. hely
15
3. hely
10
Különdíj
10
III. 5.
Nemzetközi sportversenyeken való részvétel alapján
maximum 20
Olimpiai vagy paralimpiai részvétel
20
Világbajnokságon elért legalább 3. hely
15
Európa-bajnokságon elért legalább 3. hely
10
(1) megjegyzéshez:
i) Egyszerre több hallgatói szervezetben gyakorolt tagság esetén csak a kettő legmagasabb kategóriájú
szervezetben lévő tagság, illetve a legmagasabb pozíció után járó pont számít.
ii) Egy adott pozícióért csak akkor jár pont, ha az értékelési időszak (a tanulmányi félévek által érintett, nyári időszakot is magában foglaló 12 hónap) 70%-ában betöltötte a pozíciót.
iii) Ha az értékelési időszakon belül a hallgató pozíciót váltott, akkor a magasabb rangú pozíció után
járó pontot kapja, de csak abban az esetben, ha az értékelés alá vont időszak 70%-ban betöltötte
azt.
iv) Amennyiben adott hallgatói szervezetben nem létezik a felsorolt kategóriák közül az egyik, úgy azt
megfeleltetési eljárással pótolhatja (pl. DB titkár). A megfeleltetési eljárást a HÖK Akkreditációs
Bizottság végzi a HÖK Alapszabály vonatkozó rendelkezései alapján.
v) A diákszervezeti akkreditációs terminológiák és pozíciódefiníciók, valamint azok maximális létszáma a BCE HÖK Alapszabály akkreditációs mellékletében kerültek rögzítésre.
(2) megjegyzéshez:
5. oldal

i)

Amennyiben a hallgató egynél több demonstrátori pozíciót is betölt, a III.1-ben a pontszáma maximum 18.
ii) Egy adott demonstrátori pozícióért csak akkor jár pont, ha az értékelés alá vont két tanulmányi
félévnek legalább a 70%-ában ellátta azt.
(3) megjegyzéshez:
i) Kettőnél több nemzetközi versenyen való indulás esetén maximum kettő versenyen való indulásért
jár összesen 10 pont.
ii) Csapatverseny esetén a csapattagok mindegyike jogosult a teljes pontszámra.
(4) megjegyzéshez
i) Amennyiben a hallgató a TDK esetében társszerző, a megkapható pontszám 70%-át kapja.
ii) Amennyiben ugyanazon dolgozattal a hallgató TDK és OTDK helyezést is elért, akkor csak az egyik,
a magasabb helyezés után jár pont.
iii) Amennyiben ugyanazon dolgozattal a TDK-n és az OTDK-n is különdíjban részesült, akkor csak
egy különdíj, azaz 10 pont vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a TDK és az OTDK azonos
vagy különböző értékelés alá vont időszakban került megrendezésre.

6. oldal

