A Köztársasági Ösztöndíj pályázatainak értékeléséhez kapcsolódó pontozási rendszer az
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2015-ben
A Szegedi Tudományegyetemen egységesen maximálisan 100 pont adható.
I. Tanulmányi eredmény (korrigált kreditindex két félév átlaga,
sorrend alapján)

max. 60 pont

II. TDK/MDK, illetve tanulmányi verseny eredményei,
szakmai konferenciák és rendezvények
Országos TDK/MDK I. hely
Országos TDK/MDK II. hely
Országos TDK/MDK III. hely
Országos TDK/MDK különdíj
Részvétel az országos TDK/MDK-n
Továbbjutás az országos TDK/MDK-ra (ebben az esetben az
intézményi helyezésekért nem jár pont)
Intézményi TDK/MDK I. hely
Intézményi TDK/MDK II. hely
Intézményi TDK/MDK III. hely
Intézményi TDK/MDK különdíj
Részvétel az intézményi TDK/MDK-n
Nemzetközi zenei verseny díjazottja
Nemzetközi művészeti pályázat díjazottja
Részvétel nemzetközi zenei versenyen
Országos zenei verseny díjazottja
Országos művészeti pályázat díjazottja
Szép magyar kiejtési verseny (országos helyezés, érem)
Szép magyar kiejtési verseny (kari helyezés)
Országos tanítási verseny (I., II., III. helyezés)
Országos tanítási verseny (kari részvétel)
Nemzetközi, országos szakmai konferencia (részvétel)
Kari, intézeti szakmai konferencia (részvétel)
III. Közéleti, sport* és egyéb tevékenység (tételenként pontozva,
a szabályzatban meghatározott arányban))
III. a Publikációk
Önálló (zsűrizett vagy kurátori) kiállítás
Önálló hangverseny
Csoportos tanszéken kívüli (zsűrizett vagy kurátori) kiállításon
való részvétel
Fellépés nem intézeti rendezvényen
Tanulmány megjelenése szerkesztett tanulmánykötetben
Tanulmány megjelentetése lektorált folyóiratban
III. b Felsőfokú nyelvvizsga **
III. c Demonstrátori tevékenység ***
III. d Szakkollégiumi tevékenység
Az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és
Művészetközvetítő Szakkollégiumának műhelytitkára egy

max. 30 pont

1

20 pont
18 pont
16 pont
12 pont
10 pont
8 pont
6 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
15 pont
15 pont
5 pont
5 pont
5 pont
5 pont
2 pont
5 pont
3 pont
5 pont
3 pont
max. 10 pont

3 pont
3 pont
1 pont
1 pont
2 pont
2 pont
5 pont
2 pont
max. 2 pont
2 pont

tanévben
Kiemelkedő szakkollégiumi tevékenység (a szakkollégium
rendezvényein való rendszeres és kimagasló tevékenység)

2 pont

* Nem testnevelés szakos hallgatóknál. A kitétel csak a sporttevékenységre vonatkozik.
** A diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgán felüli. Felsőfok: 5 pont, középfok 3 pont.
*** Szemeszterenként 1 pont.
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