Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetetett Makovecz Hallgatói
Ösztöndíjprogram
ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE
a Babeş-Bolyai Tudmányegyetem alap-, mester- és doktori képzős hallgatói számára.
A pályázatok – 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, kultúratanulmányok

Teológia
Jogi és igazgatási
Társadalom-

és szociológia, szociálismunkás képző, politikatudományok, európai

politika-tudományok

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,

földtudomány, fizikus mérnöki
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környezetmérnök,

műszaki

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:
 A különböző pályázati kategóriákra pályázók kategóriánként külön kerülnek elbírálásra.
 Az adott pontok nem haladhatják meg a kategóriánként meghatározott legmagasabb
pontszámot.
 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
I.
II.
III.
IV.

3 éves képzés

4 éves képzés

0,950
0,975
1,00

0,925
0,950
0,975
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.

2

2. Tudományos tevékenység
tudományos projekt):
MAX. 100 PONT

(TDK,

konferencia,

szakmai

verseny,

publikációk,

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
I. díj
II. díj
III díj
részvétel
Szint
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
I. díj
II. díj
III díj
részvétel
Művészeti
Szint
(előadással szakos diákok
vagy
előadása/
poszterrel)
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- Hazai szakmai Külföldi szakmai
Egyetemi Szakjesztő jellegű folyóiratban,
folyóiratban,
jegyzet,
könyv,
folyóiratban
konferenciakonferenciakötetoktatási
monográfia
kötetben,
ben,
segédlet
tanulmánykö- tanulmánykötetben
tetben
publikált
anyagok
Egyedüli szerző
4 p.
10 p.
16 p.
10 p.
24 p.
2-3 szerző
2 p.
6 p.
10 p.
6p
14 p.
4 vagy több
1 p.
4 p.
6 p.
4 p.
8 p.
szerző
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,
Egyetemi jegyzet, Szakkönyv,
recenziók
oktatási segédlet 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.
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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.
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