
ERASMUS pontrendszer 

 
Az ERASMUS-pályázatok értékelésénél irányadó szempontok: 

 
1. Tanulmányi eredmény:                                                      maximum  20 pont 

2. Szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény                  maximum  30 pont 
3. Nyelvvizsgák:                                       maximum  10 pont 

4. Tudományos és diákköri tevékenység:    maximum  20 pont 

5. Közéleti tevékenység:      maximum  20 pont 

Elérhető maximális pontszám:                     100 

pont 

 

I. Tanulmányi eredmény: 

 

 A pályázat benyújtását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményének 

(korrigált kreditindex) számtani átlaga alapján. 
 

Korrigált kreditindex 

4,91-      : 20 pont 

4,81-4,9 : 19 pont 

4,71-4,8 : 18 pont 

4,61-4,7 : 17 pont 

4,51-4,6 : 16 pont 

4,41-4,5 : 15 pont 

4,31-4,4 : 14 pont 

4,21-4,3 : 13 pont 

4,11-4,2 : 12 pont 

4,01-4,1 : 11 pont 

3,91-4,0 : 10 pont 

3,81-3,9 :   9 pont 

3,71-3,8 :   8 pont 

3,61-3,7 :   7 pont 

3,51-3,6 :   6 pont 

3,41-3,5 :   5 pont 

3,31-3,4 :   4 pont 

3,21-3,3 :   3 pont 

3,11-3,2 :   2 pont 

3,01-3,1:    1 pont 

 

II. Nyelvvizsga: 

 
1. nyelv 

 

Középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:  3 pont 

Felsőfokú ’A’ vagy ’B’ típusú nyelvvizsga: 4 pont 

Felsőfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:  5 pont 

 



2. nyelv 

 

Középfokú ’A’ vagy ’B’ típusú nyelvvizsga: 2 pont 

Középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:  3 pont 

      Felsőfokú ’A’ vagy ’B’ típusú nyelvvizsga: 4 pont 

                  Felsőfokú ’C’ típusú nyelvvizsga:  5 pont       

 

III. Szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítmény: 

 
 Összesen:      30 pont 

 

 

 

IV. Tudományos és diákköri tevékenység: 
 

a. OTDK dolgozat benyújtása:     3+2 pont 

(helyezés,különdíj)  

b. OTDK dolgozat opponálása:    2+1 pont(helyezés, 

különdíj) 

c. tudományos diákköri (/szakkollégiumi) tagság, illetve tevékenység: 1pont 

d. demonstrátori tevékenység:     2 pont 

e. esetleges eddigi publikációk*:   2+1** pont 

f. szakmai (tanulmányi) versenyen való részvétel:  1+2 pont 

g. köztársasági ösztöndíj                                               6 pont 

 

Nem adható összevont pontszám az a+ b pontok alatti tevékenységekért. 

 

V. Közéleti, sport és egyéb tevékenység   

 
a. Hallgatói Önkormányzat elnökségi tag:    5 pont 

b. Hallgatói Önkormányzat munkájában való aktív részvétel: 1 pont 

c. Évfolyam képviselők- hallgatói képviselők:   1 pont 

d. ELSA-FÉK-PBE-ONSZ tag:                        1 pont /max 1 pont/ 

e. ELSA elnökségi tag:      2 pont 

f. ELSA elnök:       3 pont 

g. Óriás Nándor Szakkollégium elnökségi tag:   2 pont 

h.   Óriás Nándor Szakkolégium elnök:    3 pont 

i.    FÉK elnök                                                                             3 pont  

j.    Expressis Verbis főszerkesztő:    3 pont 

k)    Expressis Verbis szerkesztő:    1 pont 

l)   Univ Pécs munkatárs:      1 pont 

m)    Diákjóléti Bizottság tag:      1 pont 

n)  Diákjóléti Bizottsági titkár:     3 pont 

o)   OMHV bizottságának tagja:     2 pont 

p)   Tutorként aktív tevékenység:    2 pont 

q)   Kreditátviteli Bizottság tag:     3 pont 

 



Nem adható összevont pontszám az a+b, d+e,d+f, i+j, l+m, d+g+h,  pontok alatti  

tevékenységek együttes végzéséért, valamint a szakkollégiumi tagság-, illetve a 

szakkollégiumi elnökségi tagság együttes fennállása esetén.    

*: csak szakmai publikáció 

         ** :a plusz 1 pontot a Pályázati és Ösztöndíj Bizottság mérlegelési jogkörében 

adhatja, a publikáció szakmai elismertségétől függően  

 
Javasoljuk továbbá, hogy a szóbeli meghallgatást nyelvterületenként egy Bizottság végezze. 

 

 

Pécs, 2012. február 9.. 

 

Tisztelettel, 

      

PTE ÁJK HÖT 
 

 

 

 


