12. sz. melléklet: Pályázati űrlap nemzeti felsőoktatási ösztöndíj igényléséhez
Név:________________________________________________
NEPTUN kód:________________________________________
Szül. hely, idő:________________________________________
Intézet:______________________________________________
Szak: ________________________Beiratkozás éve:__________
Tanulmányok (I.)

20
Pont*

PH



ÖSSZPONTSZÁM (d):*



A rangsor száma a felterjesztett listán:*
48
Pont*

Tudományos tevékenység (II.)
(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a felsoroltak másik
kategóriába (I. és III.) nem tehetők át!)

Tanulmányi eredmények: a legutóbbi
két aktív félév kreditindexe alapján (79-11-13-15)
(Index fénymásolata kötelező!)

Tanulmányi kötelezettségen túli kutatási tevékenység: (3)

ÁTLAG
I. félév:

Képzés: BA, MA, osztatlan, egyetemi, főiskolai

T.O.

……….

II. félév:

Nyelv

……….
……….
…….…
a)
Pontszámok összesen:

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a
felsoroltak másik kategóriába (I. és III.) nem tehetők át!)

………..

Hallgatói közéleti tevékenység (2):

………..
………..

Publikációk,
tudományos konferencián tartott szakelőadás (max. 5):
1–2 megjelent publikáció = (3)
3 vagy annál több megjelent publikáció = (5)

Típus

7
Pont*

……….

TDK/OTDK munka (15):
TDK részvétel = (2)
OTDK részvétel = (5)
OTDK helyezés vagy különdíj = további (8)
Országos tanítási verseny 1–3. helyezés: (10)

Egyetemi tanulmányok alatt (!) szerzett
nyelvvizsgák (max. 5 pont)
felsőfokú A vagy B
= (3)
felsőfokú komplex
= (5)
további középfokú komplex = (3)
további középfokú A vagy B = (1)

Közösségi tevékenység (III.)

Versenyek (max. 10 pont):
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyen való részvétel:
versenyenként = (1)
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján
való részvétel: versenyenként = (2)
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján
1–3 helyezés vagy különdíj: versenyenként további = (5)
Oktatáshoz kapcsolódó tanszéki tevékenység
(különösen is demonstrátorság): (max. 5)
Mellékletek száma: …………
A mellékletek (pl. szakmai tevékenységek részletes kifejtése, ajánlások,
igazolások, stb.) felsorolása a hátoldalon!

………..
………..

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, sport,
kulturális tevékenység (5):

………..
b)

Mellékletek száma: ………
A mellékletek (pl. szakmai tevékenységek részletes kifejtése,
ajánlások, igazolások, stb.) felsorolása a hátoldalon!

*A megjelölt oszlopokat, ill. cellákat az intézmény tölti ki!

Dátum:………………………………………………………………

hallgató aláírása:………………………………

1

……….

c)
c/d = max. 10%

