
BME Építészmérnöki Kar   -    ERASMUS hallgatói mobilitás 
pályázatok pontozása 

 
 
 
 
I. Tanulmányi eredmények / max. 40% 

maximum 40 pont 
 

Az összegzett (görgetett) súlyozott tanulmányi átlag alapján elérhető pontszám a 
következő képlettel számolható ki: 
 
(görgetett átlag)2 x 1,6 
 
 
II. Szakmai tevékenységek  

maximum 35 pont 
 
Minden egyes eredmény külön-külön számít, a 100% pontérték önálló munka esetén 
érvényes! 
Az igazolásokon kötelező megadni a tervező team 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 TDK tud. publikáció vagy 
szabadalom 

nemzetközi/idegen nyelvű   lektorált 14 

1 díj 24 - nem lektorált 12 

2 díj 20 -  

3 díj 16 -  

igazolt részvétel  2 -  

országos   lektorált 7 

1 díj 16 8 nem lektorált 2 

2 díj 12 6  

3 díj 8 4  

igazolt részvétel 2 2  

kari   2 

1 díj 8 12  

2 díj 6 10  

3 díj 4 8  

igazolt részvétel, dicséret 2 2  

 
+1 pont jár minden kiállításon (nem tantárgyhoz, alkotóhéthez kötődő kari, nem tervpályázati) való részvételért, 
illetve szakmai konferencián (nem TDK) történő előadásért! Pont csak akkor kapható, ha arról a kiállítás vagy 
konferencia szervezője hivatalos igazolást ad ki!  
Tudományos publikáció a szerző által írt, önálló gondolatokat tartalmazó min. 6 000 karakteres szakmai 
kiadványban nyomtatva vagy szakmai internetes fórumon megjelent szöveg.  

demonstrátori munka   2 pont x félév / max. 8 pont 
tudományos egyesületben, nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munka 
  4 pont x év / max. 8 pont 
egyéb szakmai tevékenység /kivéve szakmai gyakorlat, építőtábor/ 2 pont x év 
 
 



 
III. Nyelvi teljesítmény / max. 15% 

maximum 15 pont 
 
A megpályázott oktatási intézmény által megadott nyelvi kritériumnak meg kell felelni (ld. 
pályázható helyek listája) és azt nyelvvizsga dokumentummal igazolni kell! 
  
Nyelvvizsgánként a következő pontok kaphatók (nyelvenként a magasabb szint számít): 

- komplex C1                                                                          5 pont 
- tolmácsvizsga                                                                      5 pont 
- csak írásbeli vagy csak szóbeli C1                             3 pont 
- szakmai komplex B2                                                      3 pont 
- komplex B2                                                          2 pont 

 
 
IV. Közéleti- és sport tevékenységek / max. 10% 

maximum 10 pont 
 
közéleti tevékenység: HK, szakkollégium, öntevékeny körök, nemzetközi szervezetek  

 
A közéleti tevékenységet a Hallgatói Képviselet elnöke értékeli, a hallgató által 
beadott szöveges beszámoló és a HK Közösségért végzett munka jutalmazása 
pályázat elvei alapján. 

 
sporttevékenység /az egyetemi évek alatt elért egy legjobb eredmény vehető figyelembe! 

 -  nemzetközi bajnokságon elért 1-8. helyezés     8 pont 
 - országos bajnokságon elért dobogós helyezés      4 pont 
 
 

V. Kiegészítő szempontok, kritérium 

 
Az Erasmus pályázat során hallgatóink egyetemünk, és karunk hírnevét viszik külföldre, 
emiatt a pályázaton minimum 20 pont elérése szükséges, illetve nem adható be pályázat, 
ha az összegzett (görgetett) súlyozott tanulmányi átlag nem éri el a 3,00 értéket! 
 
 
 
A pontszámításhoz szükséges minden igazolást a pályázati felhívásban megadott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított tanulmányi pályázat 
mellékleteként a Támpont Irodában kell beadni! 
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