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Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a szülőföldi 

ösztöndíjra, a szülőföldi nappali tagozatos alap- és osztatlan-, magiszteri vagy specialista valamint 

nappali és levelező tagozatos PhD/DLA képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar 

nemzetiségű hallgatók számára a 2018/2019-es tanévre meghirdetett tanulmányi támogatás célú 

ösztöndíjpályázatának  

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE  

  

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

tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra:  

agrártudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, művészetek, műszaki tudomány, 

informatika, jogi és igazgatási, hitéleti, pedagógusképzés, egészségtudomány, sporttudomány, 

társadalomtudomány, természettudomány.  

  

PONTRENDSZER – SZÜLŐFÖLDI NAPPALI TAGOZATOS MAGISZTERI/SPECIALISTA  
KÉPZÉS  

  

I. Főiskolai vagy bachelor (bakalavr) tanulmányi teljesítmény – a szülőföldi alap-és osztatlan, 

magiszteri/specialista képzésben (illetve az osztatlan képzésen utolsó vagy utolsó előtti évesek) 

résztvevő pályázók számára  

Osztatlan képzésben részvevők esetén az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeit kell 

figyelembe venni!  

  

1. A főiskolai / bachelor (bakalavr) vizsgajegyek átlaga (szülőföldi diplomával rendelkezők 

esetében a kibocsátó jegyek átlaga) a szülőföldi alap- és osztatlan képzésben résztvevő 

pályázók számára*;  

  

Átlag  5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,00  
Pontérték  12  9  6  3  

  

2. A főiskolai / bachelor (bakalavr) szigorlati jegyek vagy főiskolai záróvizsgajegyek 

(államvizsgajegyek) átlaga vagy szakdolgozat/diplomamunka minősítése a szülőföldi 

magiszteri/specialista képzésben résztvevő pályázók számára* (mindkettő megléte esetén a 

pályázó számára kedvezőbb eredményt kell figyelembe venni);
1
  

  

Átlag  5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,00  
Pontérték  12  9  6  3  

  

  
* Az ukrajnai felsőoktatásban bevezetett ún. modul-kredit pontszámmal történő minősítés átszámítása a 

pontrendszerekben szereplő, hagyományos érdemjegyekkel számolt minősítésre:  

  

Modul-kredit pontrendszer minősítése:  Hagyományos minősítés:  
90 – 100 (5+; 5; 5-)  5 (jeles)  
74 – 89 (4+; 4; 4-)  4 (jó)  
60 – 73 (3+; 3; 3-)  3 (közepes)  

  

                                                           
1
 alap- és osztatlan képzés kivételével  
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II. Szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért 

eredmények – max. 50 pont:  

  

  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  
 1-5. helyezés:             10 pont  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  

 6-10. helyezés:            7 pont  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  

 11-15. helyezés:            5 pont  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön való 

részvétel:      3 pont  

- nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem 

jelent meg) 15 pont; bemutatott poszter 7 pont  

- nem nemzetközi (belföldi vagy magyarországi) szakmai konferencián bemutatott előadás 

(amennyiben külön publikációként nem jelent meg) – 10 pont; bemutatott poszter –5 pont  

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezés: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 

8 pont, III. helyezett 6 pont; csak résztvevő 4 pont  

- Területi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK-n) elért helyezés: I. helyezett 8 pont, II. 

helyezett 6 pont, III. helyezett 4 pont; csak résztvevő 2 pont  

- Intézményi vagy egyetemi diákköri konferencián, valamint kari konferencián való részvétel 2 

pont  

  

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, 5 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények 

pontozhatóak.   
A tanulmányi versenyen, TDK-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,   szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése,   

bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve.   
Az eredeti példányt kötelező felmutatni az Agora Információs Központ munkatársainak, egyszerű másolatát 

pedig csatolni kell a pályázathoz!  
Más szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. vagy azok 

egyszerű másolatával kell igazolni!  

  

III. Nyelvvizsga :  

  

- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként          20 pont  

- középfokú nyelvvizsga nyelvenként          10 pont  

- alapfokú nyelvvizsga nyelvenként                                5 pont  

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

pontozható. A ZNO ukrán és idegen nyelvből szerzett nyelvvizsga alapfokú nyelvvizsgaként számít. A 

nyelvvizsgák foka az ukrajnai vagy magyarországi Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állásfoglalása 

szerint magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül meghatározásra, függetlenül 

attól, hogy melyik országban szerezte meg a pályázó.  
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IV. Tudományos, művészeti tevékenység  

  

1. Publikációs tevékenység**:  

A pontrendszerben csak azon publikáció vehető 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, szakfolyóiratban megjelent (illetve megjelenés alatt áll).  

  

 szakkönyv, monográfia (olyan 120 oldalt meghaladó ISBN számmal ellátott 

tudományos szintű szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület 

művelőinek készül)  

 önállóan: 20 pont  

 1 társszerzővel együtt: 12 pont,   

 2 társszerzővel együtt: 8 pont,  

 3 társszerzővel  együtt: 5 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  

 egyetemi jegyzet (egyetemi, főiskolai oktatásban használt jegyzet,)  

 önállóan: 12 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 9 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 6 pont,  

 3 társszerzővel együtt: 4 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont;  

  

 Külföldi vagy belföldi referált szakfolyóiratokban megjelent közlemények  

 önállóan: 14 pont,   

 1 társszerzővel együtt:12 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 8 pont,  

 3 társszerzővel együtt: 5 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  

  

 Külföldi vagy belföldi referált tanulmánykötetekben megjelent közlemények  

 önállóan: 8 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 6 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 4 pont,  

 3 társszerzővel együtt: 2 pont,  

4 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont;  

  

 Impakt faktoros  folyóiratban publikált cikk  

 önállóan: 16 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 12 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 8 pont,  

 3 társszerzővel  együtt: 5 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  
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 szakfolyóiratban megjelent recenzió: 2 pont  

  

 konferenciakötetekben megjelent közlemények  

 önállóan:     5 pont  

 1 társszerzővel együtt:  3 pont  

 2 társszerzővel együtt:  2 pont  

 3 társszerzővel együtt:  1 pont  

  

 nem szakmai kiadványban megjelent tudományos igényű közlemény (max 10 pont):  

- önállóan:     2 pont  

- társszerzőkkel   1 pont  

  
**Természettudomány terület esetén a társszerzők számát nem kell figyelembe venni, hanem az önálló 

szerzőnek adható pontszámot kell alapul venni .  

  

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 (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 társfordítóval együtt: 4 pont,  

 3 társfordítóval együtt: 2 pont,  

 4 vagy több társfordítóval együtt: 1 pont;  
***Természettudomány terület esetén a társfordítók számát nem kell figyelembe venni, hanem az 

önálló fordítónak adható pontszámot kell alapul venni  

  

 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!),  

 tudományos szakfolyóiratban (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!).   
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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 kerü(l)t.  

   

   tudományos tanulmány kötet, konferenciakötet szerkesztése   

   önállóan: 4 pont  

   társszerzővel/társszerzőkkel: 2 pont  

  
****Természettudomány terület esetében kétszeres szorzót kell használni az adott pontkategóriában  

  

4. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott magiszteri/specialista 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 tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes 

tudomány- és szakterületek szerint az Előértékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők 

működnek közre.  

   

V. A helyi közösség szempontjai (tudományos utánpótlás)  

1. Részvétel szülőföldi felsőoktatási intézmény vagy kutatóműhely tudományos kutató 

tevékenységében       projektenként 3 pont  

2. Részvétel szülőföldi öntevékeny szakcsoportban, szakmai továbbképzésben, *****  

projektenként 1 pont (max. 3 pont)  

3. Szülőföldi középiskolában oktató pályázó esetén:  7 pont  

4. Szülőföldi általános iskolában oktató pályázó esetén:  4 pont  

  
***** Az V/1. pontban értékelt (pontot kapott) pályázók esetében nem adható!  

  

  

VI. Magyar diákszervezeti tagság                

Elnökségi tag – 3 pont  

Tagság – 1 pont  

  

VII. Pontegyenlőség  

A pályázatok közötti 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/tanulmányi támogatás odaítélését indítványozza.  

  

Nem jogosult a tanulmányi támogatásra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 30 

pontot.   

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

kategóriánként valamint azon belül tudományterületenként is – eltérő minimum pontszámot 

állapíthat meg.   
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PONTRENDSZER – SZÜLŐFÖLDI NAPPALI VAGY LEVELEZŐ TAGOZATOS DOKTORI  

(PHD/DLA) KÉPZÉS   

  

I. Egyetemi tanulmányi teljesítmény  

  

1. Az egyetemi vizsgajegyek átlaga (szülőföldi diplomával rendelkezők esetében a kibocsátó 

jegyek átlaga, magyarországi diplomával rendelkezők esetén alap- és mesterképzés vagy 

osztatlan képzés vizsgajegyeinek átlaga):  

  

Átlag  5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,01  4,00-3,76  3,75-3,51  3,50-3,26  3,25-3,00  3,00 alatt  
Pontérték  20  18  16  14  12  9  6  3  0  

  
2. Az egyetemi záróvizsgajegyek (államvizsgajegyek)* vagy szakdolgozat/diplomamunka 

minősítése *:  

  

 

Átlag  5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,01  4,00-3,76  3,75-3,51  3,50-3,26  3,25-3,00  3,00 alatt  
Pontérték  20  18  16  14  12  9  6  3  0  

  

  

  * Az ukrajnai felsőoktatásban bevezetett ún. modul-kredit pontszámmal történő 

minősítés átszámítása a pontrendszerekben szereplő, hagyományos érdemjegyekkel 

számolt minősítésre:  

  

Modul-kredit pontrendszer minősítése:  Hagyományos minősítés:  
86 – 100 (5+; 5; 5-)  5 (jeles)  
71 – 85 (4+; 4; 4-)  4 (jó)  
51 – 70 (3+; 3; 3-)  3 (közepes)  

  

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

eredmények – max. 50 pont:  

  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  

 1-5. helyezés:             10 pont  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  

 6-10. helyezés:            7 pont  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  

 11-15. helyezés:            5 pont  

- ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön való 

részvétel:      3 pont  

- nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem 

jelent meg) -15 pont; bemutatott poszter –7 pont  

- nem nemzetközi (belföldi vagy magyarországi) szakmai konferencián bemutatott előadás 

(amennyiben külön publikációként nem jelent meg) – 10 pont; bemutatott poszter – 5 pont  

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezés: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 

8 pont, III. helyezett 6 pont; csak résztvevő 4 pont  

- Területi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK-n) elért helyezés: I. helyezett 8 pont, II. 

helyezett 6 pont, III. helyezett 4 pont; csak résztvevő 2 pont  

- Intézményi vagy egyetemi diákköri konferencián, valamint kari konferencián való részvétel 2 

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, 5 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények 

pontozhatóak.   
A tanulmányi versenyen, TDK-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 példányt kötelező fel mutatni az Agora Információs Központ munkatársainak, egyszerű másolatát 

pedig csatolni kell a pályázathoz!  
Más szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. vagy azok 

egyszerű másolatával kell igazolni!  

  

III. Nyelvvizsga:  

  

- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként           20 pont  

- középfokú nyelvvizsga nyelvenként           15 pont  

- alapfokú nyelvvizsga nyelvenként            7 pont  

  

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

pontozható, kivéve a magyar és ukrán nyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A nyelvvizsgák foka 

a magyarországi Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állásfoglalása szerint magyarországi állami 

nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül meghatározásra, függetlenül attól, hogy melyik országban 

szerezte meg a pályázó.  

  

IV. Tudományos, művészeti tevékenység  

  

1. Publikációs tevékenység**   

A pontrendszerben csak azon publikáció vehető 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, szakfolyóiratban megjelent (illetve megjelenés alatt áll).  

 szakkönyv, monográfia (olyan 120 oldalt meghaladó ISBN számmal ellátott 

tudományos szintű szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület 

művelőinek készül)  

 önállóan: 20 pont  

 1 társszerzővel együtt: 12 pont,   

 2 társszerzővel együtt: 8 pont,  

 3 társszerzővel  együtt: 5 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  

 egyetemi jegyzet (egyetemi, főiskolai oktatásban használt jegyzet, )  

 önállóan: 12 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 9 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 6 pont,  

 3 társszerzővel együtt: 4 pont,  
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 4 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont;  

  

 Külföldi vagy belföldi referált szakfolyóiratokban megjelent közlemények  

 önállóan: 14 pont,   

 1 társszerzővel együtt:12 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 8 pont,  

 3 társszerzővel együtt: 5 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  

  

  

 Külföldi vagy belföldi referált tanulmánykötetekben megjelent közlemények  

 önállóan: 8 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 6 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 4 pont,  

 3 társszerzővel együtt: 2 pont,  

4 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont;  

  

 Impakt faktoros  folyóiratban publikált cikk  

 önállóan: 16 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 12 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 8 pont,  

 3 társszerzővel  együtt: 5 pont,  

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  

  

  

  

 szakfolyóiratban megjelent recenzió: 2 pont  

 konferenciakötetekben megjelent közlemények  

 önállóan:     5 pont  

 1 társszerzővel együtt:  3 pont  

 2 társszerzővel együtt:  2 pont  

 3 társszerzővel együtt:  1 pont  

  

 nem szakmai kiadványban megjelent tudományos igényű közlemény (max 10 pont):  

- önállóan:     2 pont  

- társszerzőkkel   1 pont  

  
** Természettudomány terület esetén a társszerzők számát nem kell figyelembe venni, hanem az önálló 

szerzőnek adható pontszámot kell alapul venni.  

  

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  



Kárpátalja    szülőföldi magiszteri/specialista és PhD  

  9  

jegyzetben megjelent (illetve megjelenés alatt áll).   

  

 szakkönyv, monográfia (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 társfordítóval együtt: 4 pont,  

 3 társfordítóval együtt: 2 pont,  

 4 vagy több társfordítóval együtt: 1 pont;  

  
 *** Természettudomány terület esetén a társfordítók számát nem kell figyelembe venni, hanem az 

önálló fordítónak adható pontszámot kell alapul venni.  

  

 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!),  

 tudományos szakfolyóiratban (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 kerü(l)t.  

   

   tudományos tanulmány kötet, konferenciakötet szerkesztése   

   önállóan: 4 pont  

   társszerzővel/társszerzőkkel: 2 pont  

  
****Természettudomány terület esetében kétszeres szorzót kell használni az adott pontkategóriában.  

  

  

4. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott magiszteri/specialista és 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.  
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A tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes 

tudomány- és szakterületek szerint Előértékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők 

működnek közre.  

   

A tudományos és művészeti tevékenység pontszámai (IV.) a korindex*****, mint szorzó használata 

után véglegesülnek:  

 35 év vagy annál fiatalabb:  x 2,00   

  36–40 év között:    x 1,50  

  41 év fölött:      x 1,00  

*****Az életkor meghatározása a pályázónak a pályázati beadási határidőig betöltött életéve 

alapján történik.  

  

  

V. A helyi közösség szempontjai (tudományos utánpótlás)  

  

1. Szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben 

főállásban (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) magyar nyelven órarend 

szerinti  

 oktatói tevékenységet folytató pályázó esetén:          12 pont  

2. Szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben 

óraadóként magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet folytató pályázó esetén: 

 8 pont  

3. Szülőföldi (ukrajnai) III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben 

főállásban vagy óraadóként nem magyar nyelven órarend szerinti oktatói tevékenységet  

 folytató pályázó esetén:               5 pont  

4. Részvétel szülőföldi kutatóműhely tudományos kutató tevékenységében******:   

      projektenként 3 pont  

5. Részvétel külföldi kutatóműhely tudományos kutató tevékenységében******:   

       projektenként 5 pont  

  

6. Részvétel szülőföldi, szakmai továbbképzésben:      továbbképzésenként 1 pont  

(max 5 pont)  

7. Szülőföldi középiskolában főállásban oktató pályázó esetén:     7 pont  

8. Szülőföldi általános iskolában főállásban oktató pályázó esetén:    4 pont  

  
****** Az V/1-3. pontban értékelt (pontot kapott) pályázók esetében nem adható!  

  

VI. Szakmai civil szervezeti és/ vagy magyar diákszervezeti tagság     Elnökségi 

tagság – 3 pont  

Tagság – 1 pont  

  

  

VII. Pontegyenlőség  

A pályázatok közötti 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/tanulmányi támogatás odaítélését indítványozza.  
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Nem jogosult a tanulmányi támogatásra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 30 

pontot.   

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

kategóriánként valamint azon belül tudományterületenként is – eltérő minimum pontszámot 

állapíthat meg.  

  


