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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet
által szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya 

alatt álló hallgatók számára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 
2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésre valamint részképzős  

tanulmányútra meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat
ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE

A pályázatot  Magyarország  Emberi Erőforrások Minisztériuma dolgozza  ki,  és  a  pályázatot  a Szövetség  a 
Közös Célokért révkomáromi irodája és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A  pályázatok  –  az  egyes  szakok  (tudományterületek)  eltérő  sajátosságai  miatt  –  az  alábbi 
szakcsoportonként  (tudományterületenként)  külön  kerülnek  elbírálásra  a  pályázó  szülőföldön  végzett 
szakja alapján:
agrártudomány,  bölcsészettudomány,  művészetek,  műszaki  tudomány,  informatika,  egészségtudomány, 
jogtudomány, közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, természettudomány, sporttudomány, hitéleti képzés, 
pedagógusképzés.

Pályázati kategóriák:
1. Teljes szemeszteres részképzés
2. Részképzős tanulmányút

A  pályázatra  való  jelentkezés  további  általános  feltételeit,  az  egyes  pályázati  kategóriákra  vonatkozó 
részletes feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a 
pályázati felhívás teljes szövege tartalmazza.

A pontozás szabályai

A pontozás alapelvei:
1. A különböző pályázati kategóriákra pályázók kategóriánként külön kerülnek elbírálásra.
2. Csak dokumentumokkal (mellékletekkel) igazolt állításért adható pont.
3. Az adott pontok nem haladhatják meg a kategóriánként meghatározott legmagasabb pontszámot.
4. Egyenlő pontszám esetén a prioritás sorrendje a következő:

I.  aki még nem volt részképzésen;
II.  a hallgatói tevékenységre (2. pontban) kapott pontszám.

 

1.  A pályázó tanulmányi  átlageredménye  az  utolsó 2 lezárt  tanulmányi  félév  alapján (a  mesterképzési 
ciklusban első évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó 2 alapképzéses tanulmányi félév 
alapján) max. 60 pont

A  tanulmányi  pontszám  alakulása  teljes  szemeszteres  részképzés  és  részképzős  tanulmányút  esetén  (Az 
Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum átlagot állapíthat meg, melynek elérése nélkül az ösztöndíj nem 
nyerhető el.):

Tan.átlag Pontszám Tan.átlag Pontszám
1,00 60 1,50 18
1,05 55 1,55 15
1,10 50 1,60 12
1,15 45 1,65 10
1,20 40 1,70 8
1,25 36 1,75 6
1,30 32 1,80 5
1,35 28 1,85 4
1,40 24 1,90 3
1,45 21 1,95 2

2,00 1
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2. A pályázó hallgatói teljesítménye:

2.1.  Tanulmányi,  szakmai  versenyeken  (pl.  Felvidéki  Tudományos  Diákköri  Konferencia  stb.),  
versenypályázaton (pl. Vox Juventae „Szülőföld és Jövőkép” c. pályázata) elért eredmények

- 1.-3. hely: 10 pont

- További helyezés, illetve eredményes megoldó, résztvevő: 5 pont
(Minden  szakmai  versenyen  való  részvétel  versenyenként  és  tanévenként  csak  egyszer  –  a  legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal – pontozható. Csak az egyetemi évek alatt lezajlott versenyek érvényesek.)

2.2 Szakmai folyóiratokban közölt publikációk:
- Egyedüli szerzőség esetén: 10 pont
- Társszerzőség esetén: 5 pont

(Szintén az egyetemi évek alatt közölt publikáció a mérvadó.)

2.3. Tudományos, szakmai konferencián való részvétel
- Aktív résztvevő – előadó külföldi konferencián 10 pont
- Aktív résztvevő – előadó hazai konferencián 5 pont
- Passzív résztvevő 1 pont

2.4.  Nyelvvizsga:
- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként 5 pont
- középfokú nyelvvizsga nyelvenként 3 pont
- alapfokú nyelvvizsga nyelvenként 1 pont

Minden idegen  nyelvből  tett  állami  vagy  nemzetközi  nyelvvizsga  pontozható  (kivéve  magyar,  cseh,  szlovák)  
nyelvenként  csak  egyszer  (a  legmagasabb  vizsgafokon  és  pontszámmal).  Figyelem!  A  szlovák  nyelvből  tett  
bármilyen nyelvvizsga  (akár a magyarországi  érettségi  alapján történt  megfeleltetés  szerinti  is)  államnyelvi  
nyelvvizsgának számít, mely nem pontozható!

2.5.  Magyar diákszervezeti tevékenység:
- Vezető tisztségviselő (elnök, alelnök, ügyvezető, titkár, felelős, klubvezető): 8 pont
- Aktív tag: 5 pont
- Nyilvántartott tag: 1 pont

3. Eddigi részvétel részképzésben:  
- Eddigi részképzésen való részvétel:  -5 pont (levonás)

3. Intézményközi együttműködés keretében megvalósuló részképzés   25 pont

4. A szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása az elismertetés lehetőségéről:           10 pont

*a 4. pontban jelzett intézményközi együttműködés keretében részképzésben résztvevő pályázók esetében 
nem adható!

6. Pontegyenlőség:
A pontozás alapelveiben meghatározott prioritások figyelembe vételével is fennmaradó pontegyenlőség esetén 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.

Az  Értékelő  Bizottság  az  elbírálás  során  minimum  pontszámot  –  továbbá  tudományterületenként 
különböző minimumpontszámot – állapíthat meg, melynek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.
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