
A pontozás rendszere 
 
I. A graduális képzésben elért tanulmányi eredményért adható pont 

3.01-3.20  1 pont 
3.21-3.40 2 pont 
3.41-3.60 3 pont 
3.61-3.80 4 pont 
3.81-4.00 5 pont 
4.01-4.20 6 pont 
4.21-4.40 7 pont 
4.41-4.60 8 pont 
4.61-4.80 9 pont 
4.81-5.00 10 pont 

1-1 plusz pontot kap a hallgató a tanulmányaival összefüggésben ha a témához 
legszorosabban kapcsolódó két szakmai tárgyból a szigorlati eredménye jeles. 
 
II. A tudományos teljesítményért adható pont 
A./ Tudományos Diákköri (TDK) munka: 
Országos konferencián díjat nyert első szerző    5 pont  
Országos konferencián díjat nyert második szerző    2,5 pont  
Országos konferencián díjat nyert harmadik szerző   1,5 pont  
Országos konferencián díjat nyert negyedik szerzőtől   0,5 pont  
Házi konferencián díjat nyert első szerző     4 pont 
Házi konferencián díjat nyert második szerző    2 pont 
Házi konferencián díjat nyert harmadik szerző    1,2 pont 
Házi konferencián díjat nyert negyedik szerzőtől    0,4 pont 
TDK témából írt díjat nyert pályamunka      2 pont 
TDK témából irt államvizsga dolgozat jeles eredménnyel   2 pont  
TDK témából irt államvizsga dolgozat rosszabb mint 
jeles eredménnyel, vagy részvétel a TDK munkában   l pont 
A pontok többszörözhetők ha a teljesítmény azt indokolja. A pontok ily módon való 
többszörözése csak akkor indokolt, ha különböző teljesítmény áll mögötte. A teljesítményen 
alapuló reális pontszámítás érdekében a felvételre való jelentkezéskor mellékelni kell az 
előadások és poszterek absztraktját. 
 
B./ Tanulmányút, publikáció, tudományos kongresszus: 
Külföldi tanulmányúton vett részt (legalább 1 hónapig)   1pont 
 
Publikációban /közlemény/ szerepelt  
 impaktfaktoros  
A mindenkori legfrissebb hozzáférhető  Journal Citation Reports - Science Edition – Journal 
Ranked by Impact Factor within Category alapján az egyes kategóriákban listázott folyóiratok 
száma szerinti hármas felosztás (felső 20%-ba eső, alsó 20%-ba eső, illetve a kettő közötti) 
figyelembevételével: 
Az illető folyóirat kategóriájában a felső 20%-ba került 
folyóiratokban közlő  első szerző      8 pont 
      társszerzők egységesen    4 pont 
Az illető folyóirat kategóriájában a felső 20% és alsó 20% közé 
került folyóiratokban közl ő  első szerző      6 pont 
      társszerzők egységesen    3 pont 



Az illető folyóirat kategóriájában az alsó 20%-ba került  
folyóiratokban közlő  első szerző      4 pont 
      társszerzők egységesen    2 pont 
 
nem impaktfaktoros   első szerzőként    2 pont 
     második szerzőként   1 pont 
     harmadik szerzőként   0,6 pont 
     negyedik szerzőtől    0,2 pont 
 
Nemzetközi előadásban, poszterben szerepelt  
     első szerzőként    2 pont  
     második szerzőként   1 pont  
     harmadik szerzőként   0,6 pont 
     negyedik szerzőtől    0,2 pont 
 
Előadásban, poszterben szerepelt első szerzőként    1 pont 
     második szerzőként   0,5 pont 
     harmadik szerzőként   0,3 pont 
     negyedik szerzőtől    0,1 pont 
 
Tanulmányutanként, publikációnként, előadásonként és poszterenként adhatók a fenti pontok. A 
pontok többszörözhetők, ha a publikációk és a kongresszusi szereplések különböző 
teljesítmények alapján készültek, illetve történtek. 
A II A és B pontjaiban felsorolt teljesítményekért külön - külön pont csak akkor adható, ha azok 
mögött igazolhatóan többletteljesítmény áll. 
Egy témából megjelent több közlemény esetén csak a legnagyobb pontértékű publikáció kerül 
beszámításra a felvételnél. 
 
III. Ha a pályázó olyan Doktori Iskolába, programba jelentkezik, ahol nincs, vagy kisebb 
létszámban dolgoznak ösztöndíjasok, preferálni kell maximum 5 ponttal. 
 
IV. Nyelvtudás 
-    „C” típusú felsőfokú        2 pont 
-   „A” vagy „B” típusú fels őfokú nyelvvizsga    1 pont 
-   „C” típusú felsőfokú PROFEX nyelvvizsga    2 pont 
-   „A” vagy „B” típusú fels őfokú PROFEX nyelvvizsga   1 pont 
-    „C” típusú középfokú nyelvvizsga      1 pont 
-   „A” vagy „B” típusú középfokú nyelvvizsga    0,5 pont 
-   „C” típusú középfokú PROFEX nyelvvizsga    1 pont 
-   „A” vagy „B” típusú középfokú PROFEX nyelvvizsga   0,5 pont 
 
V. A különböző felsőoktatási intézmények eltérő jellegéből és gyakorlatából, vagy egyéb 
speciális tevékenységi köréből adódó olyan egyéni teljesítmények elismerése és honorálása, 
amelyek a fenti kategóriákba nem illeszthetők, de valós és igazolható munkát tartalmaznak, 
a felvételi bizottság hatáskörébe tartozik. 


