
BME Építészmérnöki Kar   -    ERASMUS hallgatói mobilitás 
pályázatok pontozása 

 
I. Tanulmányi eredmények 

Tanulmányi eredményként a pályázatot megelőző 4 szemeszter tanulmányi és ösztöndíj-
átlagának mértani közepét vesszük figyelembe, és a 2 legjobb érték számtani közepéből 
számítva jön létre a tanulmányi pontszámot meghatározó érték: 

- ha ez a végleges érték nem éri el a 3,00-t, nem adható be Erasmus tanulmányi 
pályázat / ÉPK kari kiegészítő kritérium, 

- 3,50 alatt     0 pont, 
- 3,50 és 5,00 között tizedenként  3 pont kapható érte.    0-48 pont 

 
pontértékek / pl. 3,92 vagy 3,98, mindkettő 15 pont 
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példa – a négy félév közül A és C átlaga a legjobb így azok átlaga adja a pont alapját: 

 
tanulmányi átlag ösztöndíj átlag 

  
számított átlag pontérték 

A félév 3,26 4,23 3,71 
 

3,73 9 

B félév 3,43 3,2 3,31 
   

C félév 4,12 3,43 3,75 
   

D félév 3,05 2,03 2,48 
    

 
II. Szakmai tevékenységek /minden egyes eredmény külön-külön számít! 

 

 tervpályázat TDK tud. publikáció/ 
szabadalom 

nemzetközi    lektorált 20 

1 díj 24 - nem lektorált 10 

2 díj 20 -  

3 díj 16 -  

részvétel 2 -  

országos   lektorált 12 

1 díj 16 16 nem lektorált 6 

2 díj 12 12  

3 díj 8 8  

részvétel 2 2  

kari   2 

1 díj 8 8  

2 díj 6 6  

3 díj 4 4  

részvétel 2 2  

 
+1 pont jár minden olyan kiállításon (nem tervpályázati) való részvételért, ahol a hallgatói munkák válogatás 
alapján kerültek bemutatásra (pl. nem alkotóhét, nem az összes TT3 terv, stb.), illetve szakmai konferencián 
(nem TDK) történő előadásért! Pont csak akkor kapható, ha arról a kiállítás vagy konferencia szervezője hivatalos 
igazolást ad ki!  

A pontszámok a szerzők száma szerint egységesen megoszlanak! 
A csak megvétellel záródó pályázatoknál a portfoliót értékelő bizottság dönt a pontértékről. 
Tudományos publikáció a szerző által írt, önálló gondolatokat tartalmazó min. 6 000 karakteres szakmai 
kiadványban nyomtatva vagy interneten 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/  2 pont x év 



III. Nyelvi teljesítmény  

 
A megpályázott intézmény oktatási nyelvének min. komplex B2 középfokú nyelvvizsgával 
elismert nyelvtudás igazolása kötelező pályázási feltétel! 
 
Ezen felül a megpályázott ország vagy az intézmény oktatási nyelvéből még plusz pontért a 
következő vizsgák egyike beszámít: 

-  felsőfokú komplex C1   8 pont 
-  tolmácsvizsga  8 pont 
-  felsőfokú csak írásbeli vagy csak szóbeli    4 pont 
-  B2 szakmai nyelvvizsga  4 pont 
 

 
IV. Közéleti- és sport tevékenységek 

 
közéleti tevékenység: HK, szakkollégium, öntevékeny körök, nemzetközi szervezetek  

– max. 12 pont 
 A közéleti tevékenységet a Hallgatói Képviselet elnöke értékeli, a hallgató által 
beadott szöveges beszámoló és a HK Közösségért végzett munka jutalmazása 
pályázat alapelvei 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 

Ha a tanulmányi eredmény végső átlaga nem éri el a 3,00 értéket, Erasmus pályázat nem 
adható be a Karon / ld. I. pont. 
 
A 2013/14-es tanévben rendelkezésre álló helyek utolsó 20%-nak elosztásánál (kb. 15 hely) 
egy a kari koordinátor által kijelölt 3 fős oktatói bizottság a következő kiegészítő szempontok 
figyelembe vételével dönt a végleges sorrendről: 
- kari motivációs levél (egy A4-es oldalon, magyar nyelven írt szöveg arról, mit szeretne 
külföldön tanulni, milyen szakmai tervei vannak, stb.), 
- portfólió, a 2013-as szakirány-választási szabályzat kiírása szerint elkészített (két A3-as, 
egyiken tervek, másikon egyéb) nyomtatva leadott lapok (infók a portfólióról a 
www.urb.bme.hu honlapon az Erasmus menüpont alatt találhatók). 
 
A kari motivációs levelet portfoliót a pályázati leadással azonos időben a BME 
Urbanisztika Tanszék titkárságán kell leadni 2013. február 15-én 14 óráig. 
 
 
A pontszámításhoz szükséges minden igazolást a pályázati felhívásban megadott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított tanulmányi pályázat 
mellékleteként a Támpont Irodában kell beadni! 
 
 
Budapest, 2013. január 14.  
 
 
     Benkő Melinda PhD sk      Varga Tamás DLA sk 
   kari Erasmus koordinátor               oktatási dékánhelyettes 
   BME Építészmérnöki Kar              BME Építészmérnöki Kar 
 

http://www.urb.bme.hu/

