
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
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ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE 

 

A jelentkezők esetén az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeit kell figyelembe venni! 

 

1. A főiskolai vizsgajegyek szaktantárgyi átlaga a résztvevő pályázók számára*; 

 
Átlag 5,00-4,76 4,75-4,51 4,50-4,26 4,25-4,00 

Pontérték 20 18 16 14 

 
* Az ukrajnai felsőoktatásban bevezetett ún. modul-kredit (átlag) pontszámok átszámítása a 

pontrendszerekben szereplő, hagyományos érdemjegyekkel számolt átlagokra: 

 

A vizsga (beszámoló) eredményeinek összesítése 

Modul-kredit pontátlag: Hagyományos átlag: Pontszám 

99,01 –  100 4,96 – 5,00 

20 pont 

98,01 – 99,00 4,91 – 4,95 

97,01 – 98,00 4,86 – 4,90 

96,01 – 97,00 4,81 – 4,85 

95,01 – 96,00 4,76 – 4,80 

94,01 – 95,00 4,71 – 4,75 

18 pont 

93,01 – 94,00 4,66 – 4,70 

92,01 – 93,00 4,61 – 4,65 

91,01 – 92,00 4,56 – 4,60 

90,00 – 91,00 4,51 – 4,55 

89,01 – 90,00 4,46 – 4,50 

16 pont 

88,01 – 89,00 4,41 – 4,45 

87,01 – 88,00 4,36 – 4,40 

86,01 – 87,00 4,31 – 4,35 

85,01 – 86,00 4,26 – 4,30 

84,01 – 85,00 4,23 – 4,25 

14 pont 

83,01 – 84,00 4,21 – 4,23 

82,01 – 83,00 4,19 – 4,20 

81,01 – 82,00 4,16 – 4,18 

80,01 – 81,00 4,13 - 4,15 

79,01 – 80,00 4,11 – 4,12 

78,01 – 79,00 4,09 – 4,10 

77,01 – 78,00 4,06 – 4,08 

76,01 – 77,00 4,03 – 4,05 

75,00 – 76,00 4,00 – 4,02 

 

II. A betöltendő helyek legalább 1/3-át a szaktárgyi tanulmányi átlag és a felvételin nyújtott 

teljesítmény alapján a szakkollégiumba először pályázók számára ítéli oda a Felvételi Bizottság. 

 

III. A Szakkollégiumban másodszor vagy harmadszor pályázók esetében a szakmai 

teljesítményüket kategóriánként természettudományi és bölcsészettudományi szakirányokban az 

alábbi rendszer szerint pontozzák:  

 

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

eredmények: 



 

- Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián (KTDK-n) elért helyezés: I. helyezett 15 pont, 

II. helyezett 12 pont, III. helyezett 8 pont; csak résztvevő 5 pont 

- magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) elért helyezés: I. 

helyezett 20 pont, II. helyezett 17 pont, III. helyezett 14 pont; csak résztvevő 9 pont 

- más nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként 

nem jelent meg) - 10 pont; bemutatott poszter – 6 pont 

- más nem nemzetközi (ukrajnai vagy magyarországi) szakmai konferencián bemutatott előadás 

(amennyiben külön publikációként nem jelent meg) – 8 pont; bemutatott poszter – 5 pont 

 

Társszerzőség esetén a pontok a szerzők számával osztódnak. 
 

A KTDK-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 felmutatni a Felvételi Bizottság Titkárság 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. Akkreditált Nyelvvizsga Központok által kiadott nyelvvizsga bizonyítvány: 

 

- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 pont 

- középfokú nyelvvizsga nyelvenként       7 pont 

- alapfokú nyelvvizsga nyelvenként       2 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: 

 

 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 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont; 

 egyetemi jegyzet (egyetemi, főiskolai oktatásban használt, vagy használható összefoglaló 

jellegű kiadvány) 

 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 referált szakfolyóiratokban vagy tanulmány- és konferenciakötetekben 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; 

 belföldi vagy magyarországi referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos 

folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy tanulmány- és 

konferenciakötetekben megjelent közlemények 

 önállóan: 5 pont,  

 1 társszerzővel együtt: 3 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 2 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont, 

 

 belföldi vagy magyarországi nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos 

folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy tanulmány- és 

konferenciakötetekben megjelent közlemények 

 önállóan: 3 pont,  

 1 társszerzővel együtt: 2 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 1,5 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont, 

 

 szakfolyóiratban megjelent ismertető: 1 pont 

 

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; 

 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!).  

 

VII. Pontegyenlőség 

A pályázatok közötti pontegyenlőség esetén az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül a 

Felvételi Bizottság – szakmai szempontok figyelembe vételével - dönt. 


