Iktatószám: ELTE/………
Az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet
Igazgatójának és Hallgatói Önkormányzatának
közös tájékoztatója
az ELTE GTI Business Class Ösztöndíj
Részletes Pályázati Feltételei
„Szakmai/tudományos tevékenységre és/vagy hallgatói közéleti tevékenységre
vonatkozó követelmények”
körében elismerhető tevékenységekről és azok pontértékéről
Az ELTE GTI Business Class Ösztöndíj Részletes Pályázati Feltételei című dokumentum 3.3.5. pontja az
ösztöndíjprogram „Szakmai/tudományos tevékenységre és/vagy hallgatói közéleti tevékenységre
vonatkozó követelmények” körében kimondja, hogy
„E tevékenységeket és értékelésüket részben a Hallgatói Képviselet, részben az Intézet igazgatója
határozza meg, a tevékenység megjelölése, és egy pontrendszer alkalmazásával. Az egyes e feltétel
teljesítésére elfogadott tevékenységekhez pontszámok tartoznak, amelyekből bizonyos mennyiségű pont
igazolt előzetes megszerzése ötödik aktív félév ösztöndíjától kezdődően feltétele az ösztöndíj
jogosultságnak. A pontszámítás során legkorábban az előző naptári évben nyújtott teljesítménnyel lehet
pontot szerezni.”
A szabályok értelmében pontot csak egy teljes naptári évnél nem régebbi tevékenységre lehet adni.
(Azaz az előző év január 1-jét követő tevékenységeket lehet figyelembe venni azzal, hogy amennyiben
a hallgató elismert tevékenység(ei)re az adott félévnél előírtnál több pontot gyűjtött, az adott félévben
fel nem használt pontjai a következő félév(ek)re átvihetők.
Felhívjuk a figyelmet, hogy e tájékoztató nem pótolja az ELTE GTI Business Class Ösztöndíj Részletes
Pályázati Feltételei című dokumentum alapos ismeretét, hiszen az a témába vágó további szabályokat is
tartalmaz.

A 3.3.5.6. pont értelmében a GTI Hallgatói Önkormányzata által meghatározott tevékenységek,
pontértékük, igazolásuk módja, valamint esetleges további feltételei a következők:
Az intézeti hallgatói közéletben való igazolt, aktív részvétel:
•

•

EHÖK-ben folytatott tevékenységek
• EHÖK elnök: 1 éves mandátum betöltése esetén 12 pont (félévenként 6 pont)
• EHÖK Kabinet tagság: 1 éves mandátum betöltése esetén 10 pont (félévenként 5 pont)
GTI HÖK-ben folytatott tevékenységek (küldöttgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság)
• Küldöttgyűlés tagság: félévenként 2 pont bizottsági tevékenység nélkül,
félévenként 3 pont bizottsági tevékenységgel (igazolása: bizottsági elnöki
beszámoló)
• Ellenőrző Bizottság tagság: félévenként 2 pont
• Ellenőrző Bizottság elnök: félévenként 3 pont
• Elnök: 1 éves mandátum betöltése esetén 10 pont (félévenként 5 pont)
• Elnökségi tagok: 1 éves mandátum betöltése esetén 8 pont (félévenként 4 pont)

E kategóriában az összes tevékenység csak az igazolás kiállításakor megbízott HÖK vagy EHÖK
elnök igazolásával együtt érvényes.
EHÖK elnök esetén az EHÖK Ellenőrző Bizottság elnökének igazolása szükséges.
Intézeti rendezvények szervezésében, intézeti kommunikációban, az intézethez kötődő hazai és nemzetközi
hallgatói szervezetek munkájában közreműködés:
•

Intézeti vagy egyetemi lap szerkesztőségében aktív közreműködés: félévenként 2 pont – Az
adott intézeti vagy egyetemi lap főszerkesztőjének igazolása szükséges a végzett tevékenységről
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•

•
•
•

•

Külügyi mentor (ESN) – Az igazolás kiállításakor megbízott HÖK elnök igazolása szükséges
a végzett tevékenységről.
• Főmentor: (1 éves mandátum) félévenként 3 pont
• Mentor: (1 éves mandátum) félévenként 2 pont
Demonstrátori megbízás: félévenként 2 pont – Az adott tanszék vezetőjének igazolása
szükséges a végzett tevékenységről.
Tanulócsoportok vezetése: félévenként 2 pont – Az igazolás kiállításakor megbízott HÖK
elnök igazolása szükséges a végzett tevékenységről
Egyetemi szintű rendezvényeken való szervezői részvétel – Az adott egyetemi szintű
rendezvény főszervezőjének igazolása szükséges a végzett tevékenységről. (EHÖK és HÖK
tisztségviselők, küldöttgyűlési tagok esetén erre nem jár külön pont.)
• 1 napos rendezvény esetén rendezvényenként 1 pont
• 2-3 napos rendezvény esetén rendezvényenként 2 pont
• 4 vagy több napos rendezvény esetén rendezvényenként 3 pont
Intézeti szintű rendezvények szervezésében való részvétel – Az adott intézeti szintű
rendezvény főszervezőjének vagy Az igazolás kiállításakor megbízott HÖK elnök igazolása
szükséges a végzett tevékenységről. (EHÖK és HÖK tisztségviselők, küldöttgyűlési tagok
esetén erre nem jár külön pont.)
• 1 napos rendezvény esetén rendezvényenként 1 pont
• 1-3 napos esetén rendezvényenként 2 pont
• 3-nál több napos rendezvény esetén rendezvényenként 3 pont

Kiemelkedő sporteredmény:
•
•
•
•

Olimpiai kerettag: 9 pont
Kontinens- és világbajnok 1-3. helyezett: 6 pont
Országos bajnokság 1-3. helyezettje: 3 pont
Egyetemi, regionális, illetve megyei szintű versenyen vagy bajnokságon elért dobogós helyezés:
1 pont

A sporteredmények igazolására szükséges bemutatni az eredményekért kapott oklevél másolatát, illetve
olimpiai kerettagság esetén a meghívó másolatát.
Jelentős, elismert művészeti tevékenység:
•

A 428/2016 (XII.15.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett előadóművészeti szakmai
érdekképviseleti nyilvántartásba vett szervezetben folytatott művészeti tevékenység (színház
(ezen belül prózai, zenei, tánc, bábszínház, gyermek- és ifjúsági színház), kamarakórus,
táncegyüttes, balettegyüttes, zenekar (kamarazenekar, kamara-szimfonikus zenekar,
szimfonikus zenekar, népi koncertzenekar, fúvószenekar, big band), énekkar (ideértve a
kamarakórust is): 3 pont
Igazolása: a szervezet vezetőjének igazolása a tevékenység leírásával, valamint mellékelni kell a
nyilvántartásba vétel dokumentumát is.

•

Szerzői jogvédelem alá eső, az arra jogosult szervezet által zsűrízett, szakértett (egyedinek és
színvonalasnak elismert) kéz- és iparművészeti, képzőművészeti alkotás alkotója: 3 pont
Igazolása: a mű fotójával, és a minősítésről kiállított okirattal

A 3.3.5.7. pont értelmében a GTI Igazgatója által meghatározott tevékenységek, pontértékük,
igazolásuk módja, valamint esetleges további feltételei a következők:
A GTI Intézeti Tudományos Diákköri Konferencián részvétel:
•
•
•
•
•

1. helyezett: 6 pont
2. helyezett: 5 pont
3. helyezett: 4 pont
Különdíj: 3 pont
Részvétel (az előadás megtartásával): 2 pont

Igazolása: az oklevél másolatával
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Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián eredményes részvétel az intézeti TDK eredménye alapján
elnyert részvételi jogosultsággal:
•
•
•
•

1. helyezett: 10 pont
2. helyezett: 9 pont
3. helyezett: 8 pont
Különdíj: 7 pont

Igazolása: az oklevél másolatával
Az OTDK részvételre szerzett pontok már tartalmazzák az intézeti TDK-n részvételért és eredményért
járó pontokat, így intézeti TDK részvételért és eredményért további pont nem adható pont.
Aktív szakkollégiumi tevékenységben részvétel:
•
•

Tagság: 2 pont (félévente)
Elnökségi tagság: 3 pont (félévente)

Igazolása: Az adott szakkollégium vezetőjének a végzett tevékenységet is tartalmazó igazolásával
Más elismert tudományos/szakmai teljesítmény:
Az itt fel nem sorolt más tudományos/szakmai teljesítmény elfogadhatóságáról, pontértékéről 1-3 pont
közötti sávban a GTI tudományos és nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettese foglal állást
előzetesen, a hallgató írásbeli kérelmére.
A képzés ideje alatt (a képzésre beiratkozást követően) megszerzett további legalább középfokú B2 típusú,
angol nyelvtől különböző nyelvvizsga (beleértve ebbe a meglévő középfokú nyelvvizsga C1 szintű
komplex nyelvvizsgára szintemelését is), vagy a beiratkozáskor már meglévő, középfokú B2 típusú nem
angol nyelvből szerzett általános nyelvvizsga szaknyelvi nyelvvizsgára bővítése:
•
•
•

•

•
•
•
•

középfokú B2 típusú, általános nyelvvizsga írásbeli vagy szóbeli rész: 1 pont
középfokú B2 típusú, gazdasági szaknyelvivel bővített nyelvvizsga írásbeli vagy szóbeli rész: 2 pont
középfokú B2 típusú, általános komplex nyelvvizsga 3 pont (amennyiben az írásbeli vagy szóbeli
részért már kapott pontot a hallgató, a korábban kapott ponton felül további 2 pont, összesen 3
pont)
középfokú B2 típusú, szaknyelvivel bővített komplex nyelvvizsga: 4 pont (amennyiben az írásbeli
vagy szóbeli részért már kapott pontot a hallgató, a korábban kapott ponton felül további 2 pont,
összesen 4 pont)
felsőfokú C1 típusú általános nyelvvizsga írásbeli vagy szóbeli rész: 2 pont
felsőfokú C1 típusú gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga írásbeli vagy szóbeli rész: 3 pont
felsőfokú C1 típusú komplex nyelvvizsga: 6 pont
felsőfokú C1 típusú gazdasági szaknyelvi komplex nyelvvizsga: 8 pont

Budapest, 2019. szeptember 03.

Dr. Ormos Mihály
igazgató

Máthé Izabella
GTI HÖK elnök
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