
 

- a mellékletek listáját tartalmazó tartalomjegyzék 

- szakmai tudományos tevékenység igazolása 

– tervpályázat – pályázati kiírás, oklevél 

– ötletpályázat – pályázati kiírás, oklevél 

– TDK – oklevél 

– szakmai, tudományos egyesületben végzett munka – írásos beszámoló, igazolás az 

egyesület vezetőjétől 

– publikáció – publikáció, igazolás a lektortól, ha volt 

– előadás tartása – előadás írásos kivonata, igazolás az előadás/rendezvény főszervezőjétől 

– szakmai verseny – oklevél 

- idegen nyelv ismeret igazolása – nyelvvizsga bizonyítvány 

I. Tanulmányi eredmény 

Számítása a 2015/16. tanév tavaszi félévi súlyozott tanulmányi átlag és a 2015/16. tanév tavaszi 

félévi kreditindex (ösztöndíjindex) mértani középértéke alapján történik, ahol 4,0-ig 0 pont, majd 

tizedenként további 1 pont adható.  

II. Szakmai, tudományos tevékenység 

Minden egyes eredmény külön-külön számít, a 100% pontérték önálló munka esetén érvényes!  

Az igazolásokon kötelező megadni a csapat névsorát. A pontok több szerző esetén minden 

esetben az alábbiak szerint oszlanak meg:  

- 2 fős munka – 70%  

- 3 fős munka – 50%  

- 4 fős munka – 30 %  

- 5 vagy több fős munka – 20% 

 

 Tervpályázat Ötletpályázat 

Nemzetközi/idegen nyelvű 

1. díj 20 pont 12 pont 

2. díj 16 pont 10 pont 

3. díj 12 pont 8 pont 

különdíj 6 pont 4 pont 

Országos 



 

1. díj 16 pont 10 pont 

2. díj 14 pont 8 pont 

3. díj 12 pont 6 pont 

igazolt részt vétel 6 pont 3 pont 

Kari 

1. díj 8 pont 4 pont 

2. díj 6 pont 3 pont 

3. díj 4 pont 2 pont 

igazolt részt vétel, dicséret, 

különdíj 

2 pont 1 pont 

 

Tervpályázaton elért eredményekért maximum 20, ötletpályázaton elért eredményekért maximum 

16 pont kapható. 

 

 TDK 

Országos 

1. díj 16 pont 

2. díj 14 pont 

3. díj 12 pont 

különdíj 6 pont 

Kari 

1. díj 12 pont 

2. díj 10 pont 

3. díj 8 pont 

különdíj 4 pont 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményekért maximum 16, az egyetemi 

Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményekért maximum 12 pont kapható. 

 

 Szakmai, tudományos egyesületben végzett munka 

vezetői munka 10 pont 

szakmai, tudományos munka 7 pont 

szervezői munka 4 pont 

tagság 0 pont 

 



 

Szakmai, tudományos egyesületben végzett munkáért maximum 10 pont kapható. 

 

 Publikáció 

magyar nyelvű maximum 2 pont 

idegen nyelvű maximum 3 pont 

 

Magyar nyelvű publikációkért maximum 8, idegen nyelvű publikációkért maximum 12 pont 

kapható. Az egyes publikációkért járó pontszámra az Építész HK által felkért oktatók tesznek 

javaslatot. 

 

 Előadás tartása 

nemzetközi 5 pont 

országos 3 pont 

egyetemi 0 pont 

Előadások tartásáért maximum 10 pont kapható. 

 

 Szakmai verseny 

Nemzetközi 

1. díj 12 pont 

2. díj 10 pont 

3. díj 8 pont 

különdíj 4 pont 

Országos 

1. díj 10 pont 

2. díj 8 pont 

3. díj 6 pont 

különdíj 3 pont 

Egyetemi 

1. díj 4 pont 

2. díj 3 pont 

3. díj 2 pont 

különdíj 1 pont 

 

Szakmai versenyeken elért eredményekért maximum 16 pont kapható. 

Egyéb szakmai, tudományos tevékenységért még maximum 10 pont kapható. 



 

 

III. Idegennyelv-ismeret 

 Második és minden további középfokú (B2-es szintű)  

 nyelvvizsga A, B típusú 0 pont 

  C típusú 8 pont 

 Felsőfokú (C1-es szintű) nyelvvizsga A, B típusú 0 pont 

   C típusú 12 pont 

 Tolmácsvizsga 16 pont 
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