2. sz. melléklet

Kiegészítés és pontozási segédlet a pályázati laphoz
1. A pályázati lapon felsorolt értékelési szempontokat alkalmazza a PÖB az egyes
pályázatok elbírálása során.
2. A három fő bírálati kategórián belül – Tanulmányok (I.), Szakmai tevékenység (II.),
Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III.) – a pontok maximalizálva vannak. Az egyes
kategórián belül jelentkező többletpont nem vihető át másik kategóriába.
3. Pontozási rendszer:
a. Tanulmányok (I.):
i. Tanulmányi eredmények:
A korrigált index alapján számított két félévre vonatkozó átlag
szorozva néggyel. (max. 20 pont, töredékpont is adható)
ii. Nyelvvizsgák:
Felsőfokú C = 5 pont
Felsőfokú A vagy B = 4 pont
Középfokú C = 3 pont
Középfokú A vagy B = 2 pont
Alapfokú C = 1 pont
Maximálisan két nyelv tudását igazoló nyelvvizsgáért lehet pontot
kapni, azaz a nyelvtudásért maximálisan 10 pont adható. A fenti
pontszámítást kell alkalmazni valamennyi nyelvvizsgatípusra. Szükség
esetén a PÖB külső szakértői segítséget kér az átszámításhoz.
iii. A szak szorzószáma
A PTE IGYK valamennyi szakja 1-es szorzószámú.
iv. Utóvizsga
Csak regisztrálni kell, többszörös pontegyenlőség esetén kell/lehet
figyelembe venni.
b. Szakmai tevékenység (II.):
i. A pontszámítási rendszer hangsúlyos eleme az országos, regionális és helyi
tanulmányi, szakmai versenyeken elért eredmény.
1. OTDK-n vagy vele egyenrangú szakmai versenyen elért helyezés,
különdíj: 10 pont.
2. OTDK-n vagy vele egyenrangú szakmai versenyen való indulás: 4
pont.
3. Kari TDK-n vagy vele egyenrangú szakmai versenyen való indulás:
2 pont.
ii. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor). Kérjük, a
pályázatában térjen ki arra, hogy milyen jellegű demonstrátori munkát
végzett, amelyet a megfelelő intézeti vezető igazol: 1-3 pont.
iii. Egyéb szakmai tevékenység. Kérjük, hogy ennek igazolásául csatolja egy,
a szakmai munkáját, tevékenységét ismerő tanára ajánlását. Összesen két
tevékenységi formát díjaz pontokkal a bizottság. Tevékenységenként: 1-3
pont adható, és ily módon maximum 6 pontot kaphat a hallgató.
(Ugyanakkor érdemes az összes ilyen hallgatói aktivitást jelezni a
pályázatban, mert pontegyenlőség esetén döntő lehet.) A PÖB a pontokat a
táblázat megfelelő sorába jegyzi be (pl. akár a 2 pontot 1-1 arányban
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megosztva két alkategóriába is, attól függően, hogy az ajánlás mit emel ki a
hallgató szakmai munkájából).
iv. Amennyiben a hallgató összpontszáma meghaladja e kategóriában a 10
pontot, úgy neki a maximális 10 pont adandó.
c. Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III.)
i. Három területen szerezhetnek pontokat a hallgatók:
1. Hallgatói közéleti tevékenység;
2. Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység;
3. Aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sporttevékenység.
ii. A három alkategóriában külön-külön ad pontokat a PÖB, de az
összpontszám nem haladhatja meg az 5-öt.
d. Az I-II-III. kategóriák részpontjait összegezve kapja meg a hallgató azt a saját
összpontszámot, amely a rangsorban elfoglalt helyét megadja (ennek maximális
értéke 45 lehet). Pontegyenlőség esetén, első helyen a tanulmányi eredmény dönt a
hallgatók között. Amennyiben ez is egyenlő, úgy a II. kategóriában elért teljes
részpontszámot kell figyelembe venni (azaz nem a 10-ben maximalizált értéket).
Amennyiben ez is egyenlő, úgy a bizottság ad hoc szempontrendszer alapján dönt
a pályázatok között (pl. utóvizsga léte/nem léte, a III. kategóriába eső
tevékenységek alapján stb.).

Szekszárd, 2013. május 24.
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