
KÁRPÁT-MEDENCEI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ – PÁLYÁZATI LAP 

2018/2019. tanév II. félév és 2019/2020. tanév I. félévére 

 

Pályázati adatok – a hallgató tölti ki!! 

A pályázó neve:  

Szül. hely, idő:  

Anyja neve:  

Intézmény, szak, tagozat  

Aktív félévek száma:  

Neptun kód:  

Mellékelt dokumentumok listája: 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

 

___________________________________                         ____________________________________ 

            a pályázat benyújtásának ideje     a hallgató aláírása 

 

________________________________ 

átvevő aláírása 

Az Értékelő Bizottság tölti ki! 

 

1. Tanulmányi teljesítmény  
(max. 70 pont szerezhető, Neptun igazolás szükséges, két lezárt félév eredményéről) 

5,00  70 pont 

4,90 – 4,99 68 pont 

4,80 – 4,89 66 pont 

4,70 – 4,79 64 pont 

4,60 – 4,69 62 pont 

4,50 – 4,59 60 pont 

4,40 – 4,49 58 pont 

4,30 – 4,39 56 pont 

4,20 – 4,29 54 pont 

4,10- 4,19 52 pont 

4,00 50 pont 

 

A hallgató által szerzett pontszám: ……………………………… pont  

 



2. Tudományos teljesítmény 
 (max. 20 pont szerezhető) 

A pályázat értékelésekor az alábbi tevékenységeket lehet figyelembe venni: TDK, OTDK részvétel és 

helyezés, kutatási tevékenység, publikációk, előadások, versenyeken való részvétel és helyezés, 

szakkollégiumi tevékenység, tudományos testületekben való tagság és aktív részvétel, intézeti 

demonstrátori tevékenység. 

OTDK-n való részvétel 7 pont 

Publikáció 6 pont 

Nemzetközi és hazai versenyeken 
való részvétel 

5 pont 

TDK dolgozat írása és előadása 4 pont 

Szakkollégiumi tevékenység 4 pont 

Tudományos testületi tagság, 
részvétel 

4 pont 

 

 

A hallgató által szerzett pontszám: …………………………….. pont 

 

3. Közéleti, közösségi (egyéb) tevékenységek  

(max. 10 pont szerezhető) 

Hallgató önkormányzati testület tagság és tisztség, rendezvények szervezése, egyéb társadalmi, 

szociális, kulturális tevékenység, segítői tevékenységek, igazolt sportteljesítmény. 

 

 

A hallgató által szerzett pontszám: ………………………………. pont 

 

Összesen: …………………… pont / 100 pont 

 

A pályázat rangsorszáma a felterjesztett listán:  

 

 

HÖT tagság és tisztségek 4 pont 

Rendezvények szervezése 4 pont 

Igazolt sportteljesítmény 4 pont 

Intézeti demonstrátori 
tevékenység 

4 pont 

Igazolt társadalmi tevékenység  4 pont 

Szociális, kulturális tevékenység 4 pont  



Az Értékelő Bizottság határozata: 

A pályázat: 

a, elfogadható és rangsorolható. A pályázati kiírásnak megfelel. 

b, elutasításra kerül, indokai:___________________________________________________ 

 

A Bizottság döntésének dátuma: _________________ 

 

______________________________   ____________________________ 

    II. Rákóczi Ferenc KMF rektora          NYE oktatási rektorhelyettes  

_______________________________   ____________________________ 

                 NYE GTI intézetigazgató                    szakfelelős 

 

_____________________________   ____________________________ 

II. Rákóczi Ferenc KMF kapcsolattartó A PADE, mint támogató által delegált külső tag 


