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A Babeş-Bolyai Tudományegyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett

Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára

kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében)

részképzős tanulmányutakat (minimum 1 hónap időtartamban) a magyarországi felsőoktatási

intézmények nappali munkarendű képzéseire a 2018/2019-es tanévben.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

A Makovecz Programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nemzeti felsőoktatásról

szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű

felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.

A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások

Minisztériuma a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzéseket működtető felsőoktatási

intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések

után érdeklődő anyaországi hallgatók részére speciális támogatást biztosít, mellyel a

Keretprogram időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek részt 1-5 hónapos

részképzésekben az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási

intézményekben. A kétoldalú mobilitások nem csak az anyaország és a külhoni régiók, hanem az

egyes külhoni régiók között is kialakíthatóak.

A Babeş-Bolyai Tudodmányegyetem saját autonómiája keretében választja ki a

mobilitásban résztvevő hallgatókat. A szempontrendszer és az értékelési pontrendszer jelen

ismertető mellékletét képezi.

Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság

által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt

illeti meg, és nem vihető át az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Babeş-Bolyai

Tudományegyetem külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, vagy más szakon

végzendő tanulmányok időtartamára.
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Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Babeş-

Bolyai Tudományegyetem látja el.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és

további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető

jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

A JELENTKEZŐ ELFOGADJA A KÖVETKEZŐKET:

Kizárásra kerül az a jelentkező, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen

nyilatkozatot tesz a jelentkezés benyújtásakor, illetve valamely a jelentkezés elbírálását érintő

valós tényt, adatot elhallgat.

A jelentkezések értékelését a megadott pontrendszer alapján a Babeş-Bolyai

Tudományegyetem kinevezett Értékelő Bizottság végzi.

A jelentkezés eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem részéről elektronikus levelezési (e-mail) úton feladásra kerül.

Az ösztöndíjat elnyerő hallgató részére a Babeş-Bolyai Tudomnyegyetem folyósítja az

ösztöndíjat.

A jelentkező hallgatók vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20

kreditpontnak megfelelő tanegységet végeznek el a fogadó magyarországi felsőoktatási

intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtaniuk a Babeş-Bolyai

Tudományegyetemen (ez alól kivételt képeznek a rövidebb időtartamú, néhány hetes

részképzések).

A jelentkezők vállalják, hogy távollétük igazolására rektori engedélyt (dispoziţia

rectorului) kérnek. Az engedély megszerzéséhez elegendő a fogadó intézmény által kiadott

befogadó nyilatkozat vagy bármely dokumentum, mely igazolja, hogy a befogadó intézmény

hajlandó fogadni a hallgatót az adott időszakra. A részképzés időtartamától függetlenül a

programban résztvevő hallgatóknak érvényes (aláírt) tanulmányi szerződéssel kell rendelkezniük

az adott tanévre.

A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatók névsora nyilvános. A

hallgató a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén

nyilvánosságra kerüljön a makovecz.granturi.ubbcluj.ro honlapon.
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Jelentkezhet a Babeş-Bolyai Tudományegyetem minden alap-, mesteri vagy doktori

képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója, akinek a 2018‒2019-es tanévre érvényes

hallgatói jogviszonya lesz az intézménnyel. (Azaz az 3. évesek vagy 2. éves mesterképzősök,

akik a BBTE-n szeretnék folytatni tanulmányaikat, majd csak az őszi körben jelentkezhetnek,

amikor lesz érvényes hallgatói jogviszonyuk az egyetemmel. Számukra külön helyeket

tartunk fent.) A jelentkező hallgatóknak legalább 1 lezárt tanévvel kell rendelkeznie a

mobilitás megkezdésének időpontjában, és a legutolsó lezárt féléve súlyozott tanulmányi átlaga

(1. éves mesterképzősök esetén a felvételi jegye) nem lehet kisebb, mint 7,50.

A PÁLYÁZÁSBÓL KIZÁRÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik

 a 2017/2018-as tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet

más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban

részesülnek, és/vagy

 más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi

ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.

A JELENTKEZÉSEK BEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:

1. Jelentkezni a következő honlapon keresztül lehet: makovecz.granturi.ubbcluj.ro

2. Jelentkezési határidő (mind az 1., mind a 2. féléves mobilitások esetén): 2018. április 30.

További infromációk és részletek Illyés Magdától kérhetőek (magda.illyes@ubbcluj.ro,

makovecz@ubbcluj.ro)

FIGYELEM! Minden mobilitás és kifizetés a Makovecz Program 2018-es meghírdetésének

és támogatás BBTE általi elnyerésének függvénye. Azaz a kifizetések a támogatásnak a BBTE

számlájára való beérkezése után fognak megtörténni.
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1. sz. Melléklet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetetett Makovecz Hallgatói
Ösztöndíjprogram

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE
a Babeş-Bolyai Tudmányegyetem alap-, mester- és doktori képzős, nappali tagozatos hallgatói

számára.

A jelentkezések – az egyes tudományterületek eltérő sajátosságai miatt – a szülőföldi szak
alapján az alábbi tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra:
(A tudományterületi besorolásról további információk találhatók a Román Köztársaság
Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztériumának hivatalos honlapján, az alábbi linken:
http://www.edu.ro/index.php/articles/12390 ; az alábbiakkal kapcsolatban érdeklődni lehet a
pályázati felhívásban található elérhetőségeken is.)

Tudományterületek Tanulmányi területek, doméniumok (szak)

Egzakttudományok matematika, informatika, fizika, kémia

Természettudományok biológia, geológia, földrajz, ökológia

Humán tudományok filozófia, nyelv és irodalom, alkalmazott modern nyelvészet,

történelem, kultúra-

tanulmányok

Teológia

Jogi és igazgatási

Társadalom- és

politika-tudományok

szociológia, szociálismunkás képző, politikatudományok, európai

tanulmányok

és közkapcsolatok, közigazgatás-tudományok, kommunikáció

tudományok,

 pedagógia-tudományok, pszichológia

Gazdaságtudományok közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika,

kereskedelem,

 nemzetközi gazdálkodás, menedzsment, marketing

Művészetek színművészet, filmművészet és média, zene

Sport testnevelés és sport

Műszaki tudományok számítástechnika, vegyészmérnöki, környezetmérnök, műszaki

földtudomány, fizikus mérnöki
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Pályázati kategóriák:
1. Teljes szemeszteres részképzés (alap-, mester- és doktori képzés)
2. Egyéni részképzős tanulmányút (alap-, mester- és doktori képzés) – a teljes részképzés

finanszírozásából megmaradó költségvetés keretei között, minimum 1 hónap időtartamra;

PONTRENDSZER
A pontozás alapelvei:

1. A különböző pályázati kategóriákra pályázók kategóriánként külön kerülnek elbírálásra.
2. Az adott pontok nem haladhatják meg a kategóriánként meghatározott legmagasabb

pontszámot.
3. Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik teljes félévre mennének, illetve akik még

nem voltak Makovecz mobilitáson.

1. Tanulmányi eredmény (utolsó lezárt féléves súlyozott átlag): MAX. 40 PONT
1.1. A tanulmányi átlagra adható pontszámok alapképzésben részt vevő pályázók esetében:

 teljes szemeszteres részképzés esetén  (átlagminimum: 7,50): súlyozott tanulmányi
átlag * index * 4

 egyéni részképzős tanulmányút esetében (átlagminimum: 7,50): súlyozott tanulmányi
átlag * index * 4

Index:
Képzési forma

Évfolyam
3 éves képzés 4 éves képzés

I. 0,950 0,925
II. 0,975 0,950
III. 1,00 0,975
IV. 1,00

A bejutási vagy súlyozott tanulmányi átlagra adható pontszámok magiszteri képzésben részt
vevő pályázók esetében:

 Egy éves képzés: bejutási átlag*4.
 Két éves képzés esetén:

o első évfolyamon: bejutási átlag*4*0,975,
o második évfolyamon: súlyozott tanulmányi átlag*4.

Doktoranduszok esetében a tanulmányi eredményt nem pontozzuk.

A hallgatói jogviszony és a tanulmányi átlag igazolását az Értékelő Bizottság kéri el a Karoktól.
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2. Tudományos tevékenység (TDK, konferencia, szakmai verseny, publikációk,
tudományos projekt):

MAX. 100 PONT

Az általános és középiskolai tanulmányok időtartama alatti tevékenységekre nem adható pont!
Figyelem! A konferencián és szakmai versenyen való részvétel csak akkor pontozható, ha a
pályázó saját (egyénileg vagy csoportosan elkészített) dolgozatot, tudományos munkát mutatott
be, és ezt igazolja!

2.1. Tudományos diákköri konferencián való részvételre adható pontszámok:
Elért helyezés

Szint
I. díj II. díj III díj részvétel

helyi 12 p. 10 p. 8 p. 4 p.
országos 18 p. 16 p. 14 p. 6 p.
nemzetközi 20 p. 18 p. 16 p. 8 p.

Csoportos részvétel (több szerző közös munkája) esetén a pontszámot 2-vel kell osztani.
Egy dolgozattal való részvétel tanévenként csak egyszer (a legmagasabb részvételi szinten és
pontszámmal) pontozható.

2.2. Egyéb konferencián, szakmai versenyeken való részvételre adható pontszámok:
Elért helyezés

Szint
I. díj II. díj III díj részvétel

(előadással
vagy

poszterrel)

Művészeti
szakos diákok

előadása/

helyi 10 p. 8 p. 6 p. 4 p. 8
országos 14 p. 12 p. 10 p. 6 p. 12
nemzetközi 24 p. 20 p. 18 p. 8 p. 24

A középiskolai szakmai versenyeken való részvétel nem pontozható!
Csoportos szakmai versenyek (több szerző közös munkája) esetén a pontszámot 2-vel kell osztani.
Egy dolgozattal/előadással/kiállítással való részvétel tanévenként csak egyszer (a legmagasabb
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható.
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2.3. Publikációkra adható pontszámok:
Ismeretter-

jesztő jellegű
folyóiratban

Hazai szakmai
folyóiratban,
konferencia-

kötetben,
tanulmánykö-

tetben
publikált
anyagok

Külföldi szakmai
folyóiratban,

konferenciakötet-
ben,

tanulmánykötetben

Egyetemi
jegyzet,
oktatási
segédlet

Szak-
könyv,
monográfia

Egyedüli szerző 4 p. 10 p. 16 p. 10 p. 24 p.
2-3 szerző 2 p. 6 p. 10 p. 6 p 14 p.

4 vagy több
szerző

1 p. 4 p. 6 p. 4 p. 8 p.

A szakfolyóiratokban megjelentetett konferencia-kivonatok publikációkként nem kerülnek
pontozásra! A konferencián bemutatott és megjelentetett dolgozatok a pályázó számára
előnyösebb pontkategóriában kerülnek elismerésre. A publikált anyagok abban az esetben
kerülnek pontozásra, amennyiben tudományterületenként referált szakmai folyóiratban,
könyvben jelentek meg!

2.4. Szakszövegek fordítására adható pontszámok:
Tanulmányok,

recenziók
Egyetemi jegyzet,
oktatási segédlet

Szakkönyv,
monográfia.

4 p. 6 p. 8 p.
Több fordító közös munkája esetén a pontszámot 2-vel kell osztani.
Bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő azon szakfordítása
vehető kizárólag figyelembe, mely

- tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van),
- tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/főiskolai

jegyzetben megjelent (illetve megjelenés alatt áll).
A publikált anyagok abban az esetben kerülnek pontozásra, amennyiben tudományterületenként
referált szakmai folyóiratban, könyvben jelentek meg!

2.5. Tudományos projektekben való részvételre adható pontszámok:

Kutatási projektenként 4 pont, összesen maximum 12 pont adható.
A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra!

Kommunikáció szakos diákok esetében médiában való megjelentetett anyagonként  2 pont.
A megjelent anyagok csak akkor pontozhatóak, ha a pályázó igazolja, hogy nem kötelező
szakmai gyakorlat keretében valósult meg.



8

3. Pontegyenlőség
A pontozás alapelveiben meghatározott prioritások figyelembe vételével is fennmaradó
pontegyenlőség esetén az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő
Bizottság jogosult – szakmai szempontok figyelembe vételével – javaslatot tenni azon
pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj odaítélését indítványozza.

Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 25 pontot.

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során, döntésével azonban egyrészt a fentitől eltérő, továbbá
tudományterületenként – és pályázati kategóriánként is – különböző minimumpontszámot
állapíthat meg.

Az Értékelő Bizottság ellenőrzi a hallgató által a jelentkezéskor megadott adatok hitelességét.
Amennyiben egy adat a jelentkezővel való egyeztetés után sem ellenőrizhető, az adott tételre
nem kap pontszámot.


