DEBRECENI EGYETEM
ÁLLAM-

ÉS

JOGTUDOMÁNYI KAR

KIEMELT ÉS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK
ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS RANGSOROLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

I. Tanulmányi pontok
(1) Az ösztöndíj indexre maximálisan 40 pont adható (félévenként maximum 20 pont):
4,50-4,54
2 pont
4,55-4,59
4 pont
4,60-4,64
6 pont
4,65-4,69
8 pont
4,70-4,74
10 pont
4,75-4,79
12 pont
4,80-4,84
14 pont
4,85-4,89
16 pont
4,90-4,94
18 pont
4,95-5,00
20 pont
(2) Nyelvvizsgák
- Első középfokú „C” nyelvvizsga: 2 pont
- Első felsőfokú „C” nyelvvizsga:
4 pont
- További nyelvvizsgák:
o középfokú A, B
3 pont
o középfokú C
6 pont
o felsőfokú A, B
6 pont
o felsőfokú C
10 pont
II. Szakmai, tudományos tevékenység
A szakmai, tudományos tevekénységgel szerezhető pontok száma nincsen maximálva.
(1) DETEP/szakkollégium/jogi klinika
- DETEP tagság (legalább 2 félév)
5 pont
- szakkollégiumi tagság (legalább 2 félév)
5 pont
- jogi klinika programban való részvétel (legalább 2 félév) 5 pont
(2) OTDK, TDK tevékenység
- Helyi TDK opponencia
1 pont
- Helyi TDK legjobb opponens
3 pont
- Helyi TDK dolgozat (részvétel)
5 pont
- Helyi TDK helyezés, különdíj
10 pont
- OTDK opponencia
3 pont
- OTDK legjobb opponens
9 pont
- OTDK dolgozat
15 pont
- OTDK helyezés, különdíj
30 pont
Ugyanaz a dolgozat csak egyszer, a legmagasabb elért teljesítménnyel számolható el (pl.
egy helyi győztes, OTDK helyezett dolgozat értéke 30 pont, és nem 10+30 pont).
(3) Publikációk, előadások
- DETEP előadás + publikáció megjelentetése
5-5 pont
- szakkollégiumi előadás + publikáció megjelentetése
5-5 pont
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- Egyéb, tanulmányokkal összefüggő publikáció
10 pont
- Egyéb tudományos előadás
5-10 pont
(4) Versenyek
- helyi szintű (pl. perbeszédverseny), részvétel
2 pont
- helyi szintű, helyezés, különdíj
5 pont
- országos szintű, részvétel
5 pont
- országos szintű, helyezés, különdíj
10 pont
- nemzetközi szintű, részvétel
10 pont
- nemzetközi szintű, helyezés
15 pont
Ugyanaz a szereplés csak egyszer, a legmagasabb elért teljesítménnyel számolható el (pl.
egy helyi nyertes, országos nyertes, nemzetközi helyezett verseny értéke 15 pont, és nem
5+10+15 pont)
(5) Demonstrátori tevékenység
- 1-2 félév (1 tanév)
5 pont
- 3 vagy több félév
10 pont
- TDK felelős tevékenység
2 pont/félév
III. Társadalmi, közéleti tevékenység
A szakmai, közéleti tevékenységre a pályázó maximum 10 pontot kaphat.
(1) Hallgatói közéleti tevékenység
- HÖK tagság
2 pont
- HÖK elnök, alelnök, további
2 pont
- EHÖK elnök, alelnök
5 pont
- HÖOK pozíció
10 pont
- szakkollégiumi elnökségi tagság
2 pont
(2) Rendezvényszervezés
- Kari szintű rendezvényszervezés (pl. kutatók éjszakája) 2 pont
- Egyetemi vagy országos szintű rendezvényszervezés (pl. egyetemi évnyitó, parlamenti
gyakornok esetében konferenciaszervezés)
5 pont
(3) Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
- ilyen tevékenység igazolása (pl. polgárőrség, értékelhető és tanulmányok profiljába illő alapítványi, egyesületi részvétel stb.)
2 pont
- regionális vagy országos szintű tevékenység (pl. polgárőr országos verseny megnyerése, parlamenti gyakornokság)
5 pont
(4) Sporttevékenység
- Igazolt egyesületi sporttevékenység
2 pont
- Élvonalbeli (I. osztályú) sporttevékenység
5 pont
- Válogatott szintű sporttevékenység
10 pont
Eredményes pályázást kívánunk!
Debrecen, 2015. március 5.
DE ÁJK Tanulmányi Bizottság
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