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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem  
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által  a szülőföldi nappali és levelező tagozatos 

mesterképzés valamint nappali és levelező tagozatos PhD/DLA képzésben részt vevő szlovák 

állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a 2017/2018-as tanévre meghirdetett 

tanulmányi támogatás célú ösztöndíjpályázatának 
ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE 

 

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemmel együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Szövetség a Közös Célokért 

révkomáromi irodája, a Diákhálózat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem lebonyolítói 

közreműködésével hirdeti meg. 

 

A pályázatok – az egyes tudományterületek eltérő sajátosságai miatt – az alábbi 

tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra: 

agrártudomány, bölcsészettudomány, művészetek, műszaki tudományok, informatika, 

egészségtudomány, jogtudomány, közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, természettudomány, 

sporttudomány, hitéleti képzés, pedagógusképzés. 

 
(A mester- és a PhD/DLA képzésben résztvevők teljesítménye külön kerül elbírálásra.) 

 

PONTRENDSZER – MESTERKÉPZÉS (NAPPALI TAGOZAT) 
 

I./A Elsőéves mesterképzésben részt vevők 

A mesterképzésre jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlag, vagy ennek hiányában az 

alapképzésük/baccalaureus, bachelor vagy főiskolai képzésük/ utolsó 2 lezárt félévének 

átlaga: 
Osztatlan képzésben résztvevők esetén az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeit kell figyelembe 

venni! 

 

Átlag Pont-
szám 

Átlag Pont-
szám 

Átlag Pont-
szám 

Átlag Pont-
szám SK HU SK HU SK HU SK HU 

1,000 5,000 100 1,182 4,818 74 1,444 4,556 49 1,857 4,143 23 

1,008 4,992 99 1,193 4,807 73 1,461 4,539 48 1,884 4,116 22 

1,016 4,984 97 1,204 4,796 72 1,477 4,523 46 1,912 4,088 21 

1,024 4,976 96 1,215 4,785 71 1,494 4,506 45 1,940 4,060 20 

1,032 4,968 95 1,226 4,774 69 1,512 4,488 44 1,970 4,030 18 

1,040 4,960 94 1,238 4,762 68 1,529 4,471 43 2,000 4,000 17 

1,048 4,952 92 1,250 4,750 67 1,548 4,452 41 2,031 3,969 16 

1,057 4,943 91 1,262 4,738 66 1,566 4,434 40 2,063 3,937 14 

1,066 4,934 90 1,275 4,725 64 1,585 4,415 39 2,097 3,903 13 

1,074 4,926 89 1,287 4,713 63 1,605 4,395 37 2,131 3,869 12 

1,083 4,917 87 1,300 4,700 62 1,625 4,375 36 2,167 3,833 11 

1,092 4,908 86 1,313 4,687 60 1,646 4,354 35 2,203 3,797 9 

1,102 4,898 85 1,327 4,673 59 1,667 4,333 34 2,241 3,759 8 

1,111 4,889 83 1,340 4,660 58 1,688 4,312 32 2,281 3,719 7 

1,121 4,879 82 1,354 4,646 57 1,711 4,289 31 2,321 3,679 6 

1,130 4,870 81 1,368 4,632 55 1,733 4,267 30 2,364 3,636 4 

1,140 4,860 80 1,383 4,617 54 1,757 4,243 28 2,407 3,593 3 

1,150 4,850 78 1,398 4,602 53 1,781 4,219 27 2,453 3,547 2 

1,161 4,839 77 1,413 4,587 51 1,806 4,194 26 2,500 3,500 0 

1,171 4,829 76 1,429 4,571 50 1,831 4,169 25 . . . 

 

Matematikai számítási képlet:     x=(166/y)-66   magyarországi x=(166/(6-y))-66 
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(x – pontszám,  y – tanulmányi átlag) 

 

* Szülőföldinek számítanak a csehországi felsőoktatási intézményben végzettek is, az utolsó két lezárt  

félév átlagszámításakor. 
 

(Az Értékelő Bizottság az elbírálás során – akár tudományterületenként eltérő –minimum átlagot 

állapíthat meg, melynek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.) 
 

I/B Másodéves mesterképzésben résztvevők 

Utolsó két lezárt félév tanulmányi átlaga: 
Osztatlan képzésben résztvevők esetén az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeit kell figyelembe 

venni. 

 

Átlag Pontszám Átlag Pontszám Átlag Pontszám Átlag Pontszám 

1,000 100 1,182 74 1,444 49 1,857 23 

1,008 99 1,193 73 1,461 48 1,884 22 

1,016 97 1,204 72 1,477 46 1,912 21 

1,024 96 1,215 71 1,494 45 1,940 20 

1,032 95 1,226 69 1,512 44 1,970 18 

1,040 94 1,238 68 1,529 43 2,000 17 

1,048 92 1,250 67 1,548 41 2,031 16 

1,057 91 1,262 66 1,566 40 2,063 14 

1,066 90 1,275 64 1,585 39 2,097 13 

1,074 89 1,287 63 1,605 37 2,131 12 

1,083 87 1,300 62 1,625 36 2,167 11 

1,092 86 1,313 60 1,646 35 2,203 9 

1,102 85 1,327 59 1,667 34 2,241 8 

1,111 83 1,340 58 1,688 32 2,281 7 

1,121 82 1,354 57 1,711 31 2,321 6 

1,130 81 1,368 55 1,733 30 2,364 4 

1,140 80 1,383 54 1,757 28 2,407 3 

1,150 78 1,398 53 1,781 27 2,453 2 

1,161 77 1,413 51 1,806 26 2,500 0 

1,171 76 1,429 50 1,831 25 . . 

 

Matematikai számítási képlet:     x=(166/y)-66 
(x – pontszám,  y – tanulmányi átlag) 

 

 (Az Értékelő Bizottság az elbírálás során – akár tudományterületenként eltérő –minimum átlagot 

állapíthat meg, melynek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.) 
 

II. Szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián 

elért eredmények – max. 50 pont: 

 

- a felvidéki (FTDK-n), magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) 

és más országos, ill. nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért helyezés: I-III. 

helyezett: 15 pont; csak résztvevő: 10 pont 
- más nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként 

nem jelent meg) 10 pont; bemutatott poszter 5 pont 

- más nem nemzetközi (belföldi vagy magyarországi) szakmai konferencián vagy intézményi 

TDK-n bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem jelent meg) 5 pont; bemutatott 

poszter 3 pont 
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Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 

részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez tartozó, a 

felsőoktatási tanulmányok időtartama alatt, 3 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért 

eredmények pontozhatóak. 

A tanulmányi versenyen, a felvidéki FTDK-n, OTDK-n elért eredmény vagy részvétel csak abban az esetben 

pontozható, ha azt oklevéllel vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal (igazolással) igazolja a 

pályázó. Minden ilyen dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy 

 Iktatószámmal (sorozatszám, egyedi azonosító szám) legyen ellátva, 

 szerepeljen rajta a kiállító szerv pontos megnevezése, 

 bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve. 

Az eredeti példány egyszerű másolatát csatolni kell a pályázathoz! 

Más szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. vagy 

azok egyszerű másolatával kell igazolni! 

 

III. Nyelvvizsgák – max. 20 pont: 

 

- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 pont 
- középfokú nyelvvizsga nyelvenként       7 pont 

Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 

pontozható, kivéve a magyarból és az államnyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A nyelvvizsgák 

foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül meghatározásra. Figyelem! A 

szlovák vagy cseh nyelvből tett bármilyen nyelvvizsga (akár a magyarországi érettségi alapján történt 

megfeleltetés szerinti is) államnyelvi nyelvvizsgának számít, mely nem pontozható! 
 

IV.  Tudományos, művészeti tevékenység 

 

1. Publikációs tevékenység: 

 szakkönyv, monográfia (olyan, 30 oldalt meghaladó tudományos szintű szakkiadvány, amely 

elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül) 

 önállóan: 16 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 12 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 6 pont 

 Egyetemi/főiskolai tankönyv, amely szerző saját kutatási eredményeit mutatja be 

 önállóan: 12 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 10 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 4 pont 

 külföldi* referált** szakfolyóiratokban vagy külföldi lektorált*** tanulmány- és 

konferenciakötetekben megjelent közlemények 

 önállóan: 10 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 8 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 6 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 4 pont, 

 belföldi referált** szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, 

pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy belföldi lektorált*** tanulmány- és 

konferenciakötetekben megjelent közlemények 

 önállóan: 6 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 4 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 3 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont, 

 

 lektorált** szakfolyóiratban megjelent, legalább negyed szerzői ív terjedelmű (10 000 n) 

recenzió: 2 pont 
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 belföldi, nem referált** szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak 

ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy nem lektorált*** hazai, magyarországi 

konferenciakötetekben megjelent, legalább 0,5 szerzői ív terjedelmű (20 000 n) közlemény: 

 önállóan: 3 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 2 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 1 pont, 

 tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk: 2 pont (csak az önálló munka 

pontozható, társszerzőként pont nem adható!). 
 

*külföldi publikáció: minden olyan publikáció, amely más országban jelenik meg, mint ahol a 

hallgató tanul, külföldinek számít. „Pontegyenlőség” esetében az Értékelő Bizottság azt hallgatót 

részesítheti előnyben, aki nem az anyanyelvén publikál. 

** Referált (referenced) szakfolyóiratban való publikálás során a pályázó műve (a könyvfejezetek 

kivételével minden más mű) a pályázó neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., 

Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index, Google Scholar, MTMT 

adatbázis stb.), vagy egy referáló folyóiratban. Ahhoz, hogy az értékelő bizottság a folyóiratot 

elfogadja referáltként,  legalább egy, nemzetközileg vagy hazailag elismert adatbázis keresési 

eredményét, vagy referáló folyóirat vonatkozó hivatkozását szükséges feltüntetni a publikációs 

táblázat megfelelő oszlopában. 

*** Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció azt a művet jelenti, melyet a megjelenés előtt 

független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása 

és konferencia-kiadványban megjelentetése nem jelent lektorálást. Ahhoz, hogy az értékelő 

bizottság a tanulmány- vagy konferenciakötet elfogadja lektoráltként, a lektorálásra utaló oldalt 

is mellékelni kell a teljes publikáció vagy annak kivonata csatolásakor (szkennelt vagy másolt 

formában, a beadás módjától függően). 

Figyelem! A referált szakfolyóiratok cikkei gyakorlatilag mindig lektoráltak, de nem minden 

lektorált folyóirat referált. 

 

2. Szakszövegek fordítása 

A pontrendszerben bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő 

azon szakfordítása vehető kizárólag figyelembe, mely a szülőföldön vagy külföldön (ideértve 

Magyarországot is) 

 tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van), 

 tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, 

egyetemi/főiskolai jegyzetben megjelent (illetve megjelenés alatt áll). 
 

 szakkönyv, monográfia (legalább 50 oldal terjedelmű, tudományos szintű megjelent 

szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, az 

ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) teljes, illetve szerkesztett tudományos 

(tanulmány vagy konferencia) kötet kettő vagy több tanulmányának szakfordítása 

 önállóan: 8 pont, 

 1 társfordítóval együtt: 6 pont, 

 2 vagy több társfordítóval együtt: 3 pont, 

 szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely 

elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom 

nem elismerhető!) egy vagy több, legalább 20 oldal terjedelmű fejezeti részének, 

illetve szerkesztett tudományos (tanulmány vagy konferencia) kötet egy 

tanulmányának önálló szakfordítása: 6 pont (társfordítás nem ismerhető el!), 

 tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (kizárólag csak a 

tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) 

megjelent 

 tanulmány teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 4 pont 

(társfordítás nem ismerhető el!), 
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 közlemény teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 3 pont 

(társfordítás nem ismerhető el!). 
 

3. Szakfolyóirat vagy tanulmánykötet szerkesztése 
A pontrendszerben csak azon szülőföldön vagy külföldön (ide értve Magyarországot is) megjelent vagy 

megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó a tudományos kötet, illetve 

szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre került. 

 

 tudományos tanulmány kötet szerkesztése 

 önállóan: 8 pont, 

 1 társszerkesztővel együtt: 6 pont, 

 2 társszerkesztővel együtt: 4 pont, 

 3 társszerkesztővel együtt: 2 pont, 

 4 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont; 

 tudományos konferenciakötet szerkesztése 

 önállóan: 6 pont, 

 1 társszerkesztővel együtt: 4 pont, 

 2 társszerkesztővel együtt: 2 pont, 

 3 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont; 

 szakfolyóirat (szaklap, kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az 

ismeretterjesztő folyóiratok nem) szerkesztése (egy adott szakfolyóirat szerkesztésében való 

részvételért csak egyszer adható pont!) 

 főszerkesztőként (társfőszerkesztőként vagy önállóan): 5 pont, 

 (társ)szerkesztőként: 3 pont. 

 

4. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott mester tanulmányokat folytató pályázók 

esetében 

 részvétel alkotó színház-, film- és videó, zene- és táncművészeti projektekben, 

koncerteken, előadásokon stb.: - (projektenként, koncertekként, előadásokként, elkészült és 

bemutatott filmalkotásokként, zeneművekként stb.) 1-5 pont, összesen max. 80 pont; 

 bemutatott képző- és iparművészeti alkotások: - kiállításokként, megjelentetett 

kiadványokként stb. 1-5 pont, összesen max. 80 pont. 

 

5. Szakmai kutatói és alkotó tevékenység: 

- részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben, műhelymunkában: projektenként 2 

pont, összesen max. 6 pont, 

- részvétel öntevékeny szakcsoportban: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont, 

- részvétel szakmai továbbképzésben: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont, 

E tevékenységeket is igazolásokkal, és más dokumentumok másolatával kell alátámasztani. 

 

A tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes tudomány- 

és szakterületek szerint az Értékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők működnek közre. 

 

A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el és a jegyzékhez 

csatolni kell az említett publikációk első oldalának (vagy a szerzői, lektori és kiadói adatokat 

tartalmazó előzékek) fénymásolatát is! Megjelentetés alatt álló publikációk esetében a fénymásolathoz 

a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a 

megjelenés várható időpontját is. 

 

V. Ifjúsági szervezeti tevékenység (szlovákiai vagy csehországi egyetemi hallgatói önkormányzati, a 

Diákhálózatban, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségben vagy egyéb, hivatalosan nyilvántartott, 

magyar nyelven működő ifjúsági szervezetben való tevékenység): 

 

- Vezető tisztségviselő (elnök, alelnök, ügyvezető, titkár, felelős, klubvezető stb.): 8 pont 

- Aktív tag:          6 pont 
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- Nyilvántartott tag:         2 pont 

 

VI. Pontegyenlőség: 

Amennyiben a pályázatok között pontegyenlőség áll fenn, akkor az érintett pontegyenlőségben 

lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai szempontok figyelembe vételével 

– javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj odaítélését indítványozza. 

 

Nem jogosult a tanulmányi támogatásra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 35 

pontot. 

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól – valamint 

tudományterületenként is – eltérő minimum pontszámot is megállapíthat. 

 

 

PONTRENDSZER –Nappali és levelező tagozatos PhD/DLA KÉPZÉS 
 

I. Egyetemi teljesítmény 
 

 

1. Az egyetemi záróvizsgajegyek vagy államvizsga átlaga: 

Záróvizsgát nem tartalmazó diplomával rendelkező pályázók esetében az egyetemi vizsgajegyek 

átlaga kerül újrapontozásra. 

 

Szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) felsőoktatási intézményben végzettek esetében: 
Átlagintervallum 1,00-1,19 1,20-1,39 1,40-1,59 1,60-1,79 1,80-1,99 

 100-95,1% 95-90,1% 90-85,1% 85-80,1% 80-75,1% 

Pontérték 10 9 8 7 6 

 

 

Magyarországon végzettek esetében 
Átlagintervallum 5,00-4,76 4,75-4,51 4,50-4,26 4,25-4,01 4,00-3,76 3,75-3,51 

Pontérték 10 9 8 7 6 5 

 

2.  A szakdolgozat/diplomamunka minősítése: 

Szakdolgozatjegyet nem tartalmazó szülőföldi diplomával rendelkező pályázók esetében az 

egyetemi vizsgajegyek átlaga kerül újrapontozásra. 

 

Szülőföldi (szlovákiai vagy csehországi) felsőoktatási intézményben végzettek esetében: 
 

Minősítés A (1) B  (2) 

Pontérték 10 5 

Magyarországon végzettek esetében 

Minősítés 5 4 

Pontérték 10 8 

 

II. Tudományos, művészeti tevékenység 

 

1.) Publikációs tevékenység: 

 szakkönyv, monográfia (olyan, 30 oldalt meghaladó tudományos szintű szakkiadvány, amely 

elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül) 

 önállóan: 16 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 12 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 6 pont 

 Egyetemi/főiskolai tankönyv, amely szerző saját kutatási eredményeit mutatja be 
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 önállóan: 12 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 10 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 4 pont 

 külföldi* referált** szakfolyóiratokban vagy külföldi lektorált*** tanulmány- és 

konferenciakötetekben megjelent közlemények 

 önállóan: 10 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 8 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 6 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 4 pont, 

 belföldi referált** szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, 

pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy belföldi lektorált*** tanulmány- és 

konferenciakötetekben megjelent közlemények 

 önállóan: 6 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 4 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 3 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont, 

 

 lektorált** szakfolyóiratban megjelent, legalább negyed szerzői ív terjedelmű (10 000 n) 

recenzió: 2 pont 

 

 belföldi, nem referált** szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak 

ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy nem lektorált*** hazai, magyarországi 

konferenciakötetekben megjelent, legalább 0,5 szerzői ív terjedelmű (20 000 n) közlemény: 

 önállóan: 3 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 2 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 1 pont, 

 tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk: 2 pont (csak az önálló munka 

pontozható, társszerzőként pont nem adható!). 
 

*külföldi publikáció: minden olyan publikáció, amely más országban jelenik meg, mint ahol a 

hallgató tanul, külföldinek számít. „Pontegyenlőség” esetében az Értékelő Bizottság azt hallgatót 

részesítheti előnyben, aki nem az anyanyelvén publikál. 

** Referált (referenced) szakfolyóiratban való publikálás során a pályázó műve (a könyvfejezetek 

kivételével minden más mű) a pályázó neve szerint megjelenik egy kereshető adatbázisban (pl., 

Web of Science/Science Citation Index, Scopus, Engineering Index, Google Scholar, MTMT 

adatbázis stb.), vagy egy referáló folyóiratban. Ahhoz, hogy az értékelő bizottság a folyóiratot 

elfogadja referáltként,  legalább egy, nemzetközileg vagy hazailag elismert adatbázis keresési 

eredményét, vagy referáló folyóirat vonatkozó hivatkozását szükséges feltüntetni a publikációs 

táblázat megfelelő oszlopában. 

*** Lektorált (peer reviewed, refereed) publikáció azt a művet jelenti, melyet a megjelenés előtt 

független lektor(ok) véleményezte(ék). A kivonat alapján történt konferencia-előadás elfogadása 

és konferencia-kiadványban megjelentetése nem jelent lektorálást. Ahhoz, hogy az értékelő 

bizottság a tanulmány- vagy konferenciakötet elfogadja lektoráltként, a lektorálásra utaló oldalt 

is mellékelni kell a teljes publikáció vagy annak kivonata csatolásakor (szkennelt vagy másolt 

formában, a beadás módjától függően). 

Figyelem! A referált szakfolyóiratok cikkei gyakorlatilag mindig lektoráltak, de nem minden 

lektorált folyóirat referált. 
 

 

2.) Szakszövegek fordítása 

A pontrendszerben bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő 

azon szakfordítása vehető kizárólag figyelembe, mely a szülőföldön vagy külföldön (ideértve 

Magyarországot is) 

tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van), 
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tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/főiskolai 

jegyzetben megjelent (illetve megjelenés alatt áll). 

 

 szakkönyv, monográfia (legalább 30 oldal terjedelmű, tudományos szintű megjelent 

szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, az 

ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) teljes, illetve szerkesztett tudományos 

(tanulmány vagy konferencia) kötet kettő vagy több tanulmányának szakfordítása 

 önállóan: 8 pont, 

 1 társfordítóval együtt: 6 pont, 

 2 vagy több társfordítóval együtt: 3 pont, 

 szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely elsősorban az 

adott tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) egy 

vagy több, legalább 20 oldal terjedelmű fejezeti részének, illetve szerkesztett tudományos 

(tanulmány vagy konferencia) kötet egy tanulmányának önálló szakfordítása: 6 pont 

(társfordítás nem ismerhető el!), 

 tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (kizárólag csak a tudományos 

folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) megjelent 

 tanulmány teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 4 pont (társfordítás nem 

ismerhető el!), 

 közlemény teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 3 pont (társfordítás nem 

ismerhető el!). 

 

3.) Szakfolyóirat vagy tanulmánykötet szerkesztése 

A pontrendszerben csak azon szülőföldön vagy külföldön (ide értve Magyarországot is) megjelent 

vagy megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó a tudományos 

kötet, illetve szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre került. 

 tudományos tanulmány kötet szerkesztése 

 önállóan: 8 pont, 

 1 társszerkesztővel együtt: 6 pont, 

 2 társszerkesztővel együtt: 4 pont, 

 3 társszerkesztővel együtt: 2 pont, 

 4 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont; 

 tudományos konferenciakötet szerkesztése 

 önállóan: 6 pont, 

 1 társszerkesztővel együtt: 4 pont, 

 2 társszerkesztővel együtt: 2 pont, 

 3 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont; 

 szakfolyóirat (szaklap, kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az 

ismeretterjesztő folyóiratok nem) szerkesztése (egy adott szakfolyóirat szerkesztésében való 

részvételért csak egyszer adható pont!) 

 főszerkesztőként (társfőszerkesztőként vagy önállóan): 5 pont, 

 (társ)szerkesztőként: 3 pont. 

 

4.) Szakmai kutatói és alkotó tevékenység: 

 részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben, műhelymunkában: projektenként 2 

pont, összesen max. 6 pont, 

 részvétel öntevékeny szakcsoportban: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont, 

 részvétel szakmai továbbképzésben: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont, 

E tevékenységeket is igazolásokkal és más dokumentumok másolatával kell alátámasztani. 

 

5.) Tudományos és szakmai konferenciák: 

 a felvidéki FTDK-n, OTDK-n elért helyezés: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 8 pont, III. 

helyezett 6 pont; csak résztvevő 4 pont 

 szakmai konferencián bemutatott előadás****: külföldi: 6 pont, belföldi/magyarországi: 3 

pont 



Szlovákiai  Pontrendszer szülőföldi MA/ PhD 2017/2018 

9 

 szakmai konferencián bemutatott poszter: külföldi: 2 pont, belföldi/magyarországi: 1 pont 

 
****Figyelem! Csehországi konferencia nem minősül külföldinek a szlovákiai pályázók estében. Külföldi 

vagy belföldi szakmai konferenciaként csak a pályázó szakterületéhez tartozó, a doktori képzés időtartama 

alatt vagy 3 évnél nem régebben lezajlott, részvételi igazolás vagy egyéb, a részvételt egyértelműen igazoló 

dokumentumok másolatával alátámasztott rendezvényt áll módunkba elfogadni, melynek előadása nem 

jelent meg nyomtatásban, vagy a pályázó nem igényelte az előadás nyomtatott változatának publikációként 

való értékelését. 

 

Minden egyéb tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a 

legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez 

tartozó, a felsőoktatási tanulmányok időtartama alatt, 5 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen 

elért eredmények pontozhatóak. 

A tanulmányi versenyen, felvidéki FTDK-n, OTDK-n elért eredmény vagy részvétel csak abban az esetben 

pontozható, ha azt oklevéllel vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal (igazolással) igazolja a 

pályázó. Minden ilyen dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy 

 iktatószámmal legyen ellátva, 

 szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése, 

 bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve. 

Az eredeti példány egyszerű másolatát csatolni kell a pályázathoz! 

Más szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. 

vagy azok egyszerű másolatával kell igazolni! 

 

6.) Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott doktori (DLA) tanulmányokat folytató 

pályázók esetében 

 részvétel alkotó színház-, film- és videó, zene- és táncművészeti projektekben, 

koncerteken, előadásokon stb.: - (projektenként, koncertekként, előadásokként, elkészült és 

bemutatott filmalkotásokként, zeneművekként stb.) 1-5 pont, összesen max. 80 pont; 

 bemutatott képző- és iparművészeti alkotások: - kiállításokként, megjelentetett 

kiadványokként stb. 1-5 pont, összesen max. 80 pont. 

 
A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el és a jegyzékhez csatolni 

kell az említett publikációk első oldalának (vagy a szerzői, lektori és kiadói adatokat tartalmazó előzékek) 

fénymásolatát is! Megjelentetés alatt álló publikációk esetében a fénymásolathoz a szaklap igazolását is csatolni 

kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is. 

 

A tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes tudomány- 

és szakterületek szerint Előértékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők működnek közre. 

 

A tudományos tevékenység pontszámai (II.) a korindex***** mint szorzó használata után 

véglegesülnek: 

 

35 év vagy annál fiatalabb: x 1,5  

 36–40 év között:  x 1,25 

 41 év fölött:   x 1 

*****A pályázó életkorának meghatározása a pályázati beadási határidőig betöltött életéve 

alapján történik. 

 

III. A helyi közösség szempontjai (tudományos utánpótlás) 

 

1. A munkaterv (doktori felvételi eljárásban beadott és elfogadott program) hasznosulása az 

adott magyar közösség számára:    1 – 10 pont 

 

 

IV. Magyar diákszervezeti vagy egyéb ifjúsági szervezeti tagság: 5 pont 

V. Nyelvvizsgák – max. 30 pont: 

 



Szlovákiai  Pontrendszer szülőföldi MA/ PhD 2017/2018 

10 

 felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 pont 

 középfokú nyelvvizsga nyelvenként       5 pont 

 
Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 

pontozható, kivéve a magyarból és az államnyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A 

nyelvvizsgák foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül 

meghatározásra. Figyelem! A szlovák vagy cseh nyelvből tett bármilyen nyelvvizsga (akár a magyarországi 

érettségi alapján történt megfeleltetés szerinti is) államnyelvi nyelvvizsgának számít, mely nem pontozható! 

 

 

VI. Pontegyenlőség 

A pályázatok közötti pontegyenlőség esetén az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül 

az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai szempontok figyelembevételével – javaslatot tenni azon 

pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj/tanulmányi támogatás odaítélését indítványozza. 

 

Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 40 pontot. 

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól - valamint 

tudományterületenként is - eltérő minimum pontszámot állapíthat meg. 
 


