
Pályázó EHA kódja:

T01 Felsőfokú ,,C'' típusú nyelvvizsga [1] 5 pont

T02 Középfokú ,,C" típusú szakmai nyelvvizsga [2] 3 pont

T03 Középfokú ,,C" típusú nyelvvizsga [3] 1 pont

T04 Kari Szakkollégium tagja 6 pont

T05 Kari Szakkollégium vezetőségi tagja (elnökségi vagy vezetőbizottsági tag) 10 pont

T06 PTE bármely más szakkollégiumának tagja 4 pont

T07 PTE bármely más szakkollégiumának vezetőségi tagja (elnökségi vagy vezetőbizottsági tag) 6 pont

T08 Tudományos szervezet tagja 4 pont

T09 Tudományos szervezet vezetőségi tagja (elnökségi vagy vezetőbizottsági tag) 6 pont

T10 Absztrakt, rezümé, rövid összefoglaló [4] 2 pont

T11 Idegen nyelvi pluszpont [5] 1 pont

T12 Elsőszerzős publikáció [6] 5 pont

T13 Másodszerzős publikáció [7] 3 pont

T14 Önálló publikáció  [8] 7 pont

T15 Idegen nyelvi pluszpont [5] 2 pont

T16 Könyvfejezet vagy részlet  [9] 10 pont

T17 Idegen nyelvi pluszpont [5] 2 pont

T18 Elsőszerős kötet [10] 15 pont

T19 Másodszerzős kötet [11] 12 pont

T20 Önálló kötet [12] 20 pont

T21 Idegen nyelvi pluszpont [5] 2 pont

T22 Kötet szerkesztés 7 pont

T23 Kötet társszerkesztés 5 pont

T24 Recenzió, kritika [13] 3 pont

T25 Fordítás [14] 2 pont

T26 Kari TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 2 pont

T27 Kari TDK-n való különdíj 4 pont

T28 Kari TDK-n való I. helyezés 12 pont

T29 Kari TDK-n való II. helyezés 10 pont

T30 Kari TDK-n való III. helyezés 8 pont

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Kari Tudomány Diákköri Konferencia

Tudományos versenyek

Könyvfejezet vagy részlet

Könyv, kötet

Publikáció (teljes szövegű - ,,full text")

Tudományos művek 

Egyes publikációk csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Absztrakt

Minden félévben elszámolható tevékenységek

Kötelező dokumentumok (csatolt dokumentumok jelölendők!)

□ Egy, az adott szakmai témában tevékenykedő, a PTE (kar) oktatójának ajánlása

□ A pályázat beadását megelőző félév tudományos, szakmai munkájának írásos összefoglalója

□ Tételes Kutatási terv vagy Tételes programterv

Általános tevékenységek

.PTE

Tudományos és Szakmai Adatlap

Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó időszakban!

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe!
T

Egyéb tudományos művek



Pályázó EHA kódja:

T31 Országos TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 4  pont

T32 Országos TDK-n való különdíj 8 pont

T33 Országos TDK-n való kiemelt I. helyezés 18 pont

T34 Országos TDK-n való I. helyezés 16 pont

T35 Országos TDK-n való II. helyezés 14 pont

T36 Országos TDK-n való III. helyezés 12 pont

T37 Egyéb, kari tanulmányi verseny I. helyezés 3 pont

T38 Egyéb, kari tanulmányi verseny II. helyezés 2 pont

T39 Egyéb, kari tanulmányi verseny III. helyezés 1 pont

T40 Egyéb, megyei, regionális  vagy országos tanulmányi verseny I. helyezés 6 pont

T41 Egyéb, megyei, regionális  vagy országos tanulmányi verseny II. helyezés 5 pont

T42 Egyéb, megyei, regionális  vagy országos tanulmányi verseny III. helyezés 4 pont

T43 Nemzetközi konferencián szóbeli, önálló előadás 12 pont

T44 Nemzetközi konferencián szóbeli, társszerzős előadás 7 pont

T45 Országos konferencián szóbeli, önálló előadás 7 pont

T46 Országos konferencián szóbeli, társszerzős előadás 5 pont

T47 Poszter szekció [15] 3 pont

T48 Idegen nyelvi pluszpont 3 pont

T49 Egyetemi, szakkollégiumi előadás 2 pont

T50 Részvétel szakmai konferencián [16] 1 pont

T51 Nemzetközi konferencia, rendezvény szervezése 9 pont

T52 Országos konferencia, rendezvény szervezése 6 pont

T53 Regionális konferencia, rendezvény szervezése 4 pont

T54 Szakkollégiumi konferencia, rendezvény szervezése 1 pont

.PTE

[14]              Egyéb szakmailag releváns mű fordítása, szakfordítása minimum 1 oldal terjedelemben, tudományos szaklapi megjelenéssel

[15]              Tudományos konferencián a poszter szekcióban történő szereplés, tudományos vizsgálat bemutatás

[1]                 Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó képzési nyelvével

[2]                 Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó képzési nyelvével, illetve ugyanezen nyelvből más ugyanazon szintű általános nyelvvizsga nem került beszámításra

[3]                 Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó képzési nyelvével

[4]                 Maximum 1 oldal kiadási terjedelmű, rövid összefoglaló

[5]                 Adott kategóriában szereplő tudományos mű, idegen nyelven

[12]              Az adott könyvnek csak egy szerzője van: a pályázó

[13]              Egyéb szakmailag releváns mű kritikája minimum 1 oldal terjedelemben, tudományos szaklapi megjelenéssel

[9]                 Legalább 20 oldal kiadás terjedelmű könyvrész, fejezet (a szerzőnek szerepelni kell a könyv szerzőinek felsorolásában)

[10]              Az adott könyvnek, kötetnek több szerzője van, de a pályázó az első szerző (a könyv szerzői közül a legelső helyen áll)

[11]              Az adott könyvnek több szerzője van, a pályázó nem az első szerző (a könyv szerzői közül bármely helyen állhat, kivéve a legelső)

Tudományos, szakmai és konferencia előadások

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Egyéb tanulmányi versenyek

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehető figyelembe!

Konferencia részvételek

Rendezvény-, konferencia szervezés

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe

[6]                 Az adott műnek több szerzője van, de a pályázó az első szerző (a publikáció szerzői közül a legelső helyen áll)

[7]                 Az adott műnek több szerzője van, a pályázó nem az első szerző (a publikáció szerzői közül  bármely helyen állhat, kivéve a legelső)

[8]                 Az adott műnek csak egy szerzője van: a pályázó

[16]            A pályázó nem vesz részt sem szóban elhangzó előadással, sem poszter szekcióban csak részt vesz a konferencián



Pályázó EHA kódja:

S01 Igazolt versenyző sportáganként 4 pont

S02 Válogatott versenyző sportáganként 8 pont

S03 Edzőség sportáganként 6 pont

S04 Bírói engedély sportáganként 3 pont

Olimpia

S05 Olimpia I. helyezés 20 pont

S06 Olimpia II. helyezés 18 pont

S07 Olimpia III. helyezés 16 pont

S08 Olimpián való részvétel [2] 10 pont

Univerziádé

S09 Univerziádé I. helyezés 18 pont

S10 Univerziádé II. helyezés 16 pont

S11 Univerziádé III. helyezés 14 pont

S12 Univreziádén való részvétel  [2] 8 pont

Világbajnokság

S13 Világbajnokság I. helyezés 18 pont

S14 Világbajnokság II. helyezés 16 pont

S15 Világbajnokság III. helyezés 14 pont

S16 Világbajnokságon való részvétel  [2] 8 pont

Európa bajnokság

S17 Európa bajnokság I. helyezés 18 pont

S18 Európa bajnokság II. helyezés 16 pont

S19 Európa bajnokság III. helyezés 14 pont

S20 Európa bajnokságon való részvétel [2] 8 pont

Világkupa

S21 Világkupa I. helyezés 13 pont

S22 Világkupa II. helyezés 11 pont

S23 Világkupa III. helyezés 9 pont

S24 Világkupán való részvétel [2] 5 pont

Egyéb Nemzetközi verseny 

S25 Egyéb Nemzetközi verseny I. helyezés 12 pont

S26 Egyéb Nemzetközi verseny II. helyezés 10 pont

S27 Egyéb Nemzetközi verseny III. helyezés 8 pont

S28 Egyéb Nemzetközi versenyen való részvétel [2] 4 pont

Versenyek [1]

Egyes versenyek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Sport Adatlap

Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó időszakban!

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe!

.PTE

□ A pályázati időszakot megelőző legalább fél év  összefoglalója, tételes beszámolóval

□ Sportorvosi igazolás másolata vagy szakági szövetség igazolása arról, hogy sportorvosi igazolás nem szükséges

Általános tevékenységek

Minden félévben elszámolható tevékenységek

Kötelező dokumentumok (a csatolt dokumentumok jelölendők!)

□ Legalább egy, sportszervezet vezetője vagy  szakosztály vezetője által kiállított igazolás

S



Pályázó EHA kódja:

Magyar Országos Bajnokság [3]

S29 Magyar Országos Bajnokság I. helyezés 10 pont

S30 Magyar Országos Bajnokság II. helyezés 8 pont

S31 Magyar Országos Bajnokság III. helyezés 6 pont

S32 Magyar Országos Bajnokságon való részvétel [2] 3 pont

MEFOB [4]

S33 MEFOB  I. helyezés 16 pont

S34 MEFOB II. helyezés 14 pont

S35 MEFOB III. helyezés 12 pont

S36 MEFOB-on való részvétel [2] 7 pont

Egyéb országos verseny [5]

S37 Egyéb országos verseny I. helyezés 8 pont

S38 Egyéb országos verseny II. helyezés 6 pont

S39 Egyéb országos verseny III. helyezés 4 pont

S40 Egyéb országos versenyen való részvétel [2] 2 pont

Magyar Területi Bajnokság [6]

S41 Magyar Területi Bajnokság I. helyezés 5 pont

S42 Magyar Területi Bajnokság II. helyezés 4 pont

S43 Magyar Területi Bajnokság III. helyezés 3 pont

S44 Magyar Területi Bajnokságon való részvétel [2] 1 pont

S45 Egyéb verseny I-II-III. hely 1 pont

S46 Nemzetközi versenyszervezés 9 pont

S47 Országos versenyszervezés 6 pont

S48 Regionális versenyszervezés 4 pont

S49 Egyéb versenyszervezés 1 pont

.PTE

[5] Maximum 30 pont számítható be

[6] Maximum 20 pont számítható be

[2] Csak abban az esetben, ha nem az első három hely valamelyikén végzett

[3] Maximum 30 pont számítható be

[4] Maximum 48 pont számítható be

[1] A versenyerdményekkel elért pontok összege nem haladhatja meg a 100 pontot 

Versenyszervezés a pályázó sport területén

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén



Pályázó EHA kódja:

Közcélú tevékenységek Adatlap

Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó időszakban!

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe!

K01 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány tagja 10 pont

K02 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány vezetőségi tagja 12 pont

K03 Egyesület, alapítvány tagja (nem közhasznú) 6 pont

K04 Egyesület, alapítvány vezetőségi tagja (nem közhasznú) 7 pont

K05 Hallgatói szervezet tagja (kivéve: HÖK; EHÖK) 3 pont

K06 Hallgatói szervezet vezetőségi tagja (kivéve: HÖK; EHÖK) 5 pont

K07 Egyéb alkotókör, szervezet tagja 1 pont

K08 Egyéb alkotókör, szervezet vezetőségi tagja 2 pont

K09 Nemzetközi rendezvény szervezése [1] 12 pont

K10 Országos rendezvény szervezése [2] 9 pont

K11 Regionális rendezvény szervezése [3] 6 pont

K12 Egyéb rendezvény [4] 3 pont

K13
Kar részére végzett tanulmányi követelményekkel nem összefüggő, külön tárgy- és pénzjutalomban nem 

részesített tevékenység
0-10 pont

[4] Maximum 9 pont számítható be

Kötelező dokumentumok (csatolt dokumentumok jelölendők!)

□ Legalább egy, közéleti szervezet vezetője által kiállított igazolás

.PTE

Általános tevékenységek

Minden félévben elszámolható tevékenységek

Kiemelkedő kari tevékenység

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Rendezvényszervezés nem a pályázó szakterületén

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

[1] Maximum 36 pont számítható be

[2] Maximum 36 pont számítható be

[3] Maximum 18 pont számítható be

K

□ A pályázat beadását megelőző félév közéleti munkájának írásos összefoglalója



Pályázó EHA kódja:

M01 Művészeti egyesület tagja 4 pont

M02 Művészeti egyesület vezetőségi tagja 6 pont

M03 Egyéb alkotókör, művészeti szervezet tagja 1 pont

M04 Egyéb alkotókör, művészeti szervezet vezetőségi tagja 2 pont

Önálló külföldi kiállítás 12 pont

Külföldi köztéri alkotás 12 pont

Csoportos külföldi kiállítás 8 pont

Külföldi szimpózium, workshop, művésztelep 6 pont

Önálló hazai kiállítás 10 pont

Hazai köztéri alkotás 10 pont

Csoportos hazai kiállítás 6 pont

Hazai szimpózium, workshop, művésztelep 4 pont

M09 Külföldi kiállítás szervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 5 pont

M10 Hazai kiállítás szervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 3 pont

M11 Önálló külföldi fellépés 4 pont

a.) Nemzeti színházak  +6 pont

M12 Csoportos külföldi fellépés 2 pont

a.) Nemzeti színházak  +4 pont

M13 Önálló hazai fellépés 3 pont

a.) Nemzeti színházak  +4 pont

b.) Vagy a felsorolt művészeti központok egyikének igazolásával vagy referenciájával  +8 pont

M14 Csoportos hazai fellépés 1 pont

a.) Nemzeti színházak  +3 pont

b.) Szóló fellépés [1] 3 pont 

c.) Kamara, együttes fellépés [2] 2 pont 

M15 Külföldi fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 10 pont

M16 Hazai fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 8 pont

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

.PTE

Előadóművészét (tánc-, zene-, színművészet)

Kiállítások és installációk (képző- és alkalmazott művészetek)

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Kötelező dokumentumok (csatolt dokumentumok jelölendők!)

□ Legalább egy művészeti szaktanár vagy  egyesület vezetője által kiállított ajánlás

□ A pályázati időszakot megelőző legalább fél év  összefoglalója tételes beszámolóval

Általános tevékenységek

Minden félévben elszámolható tevékenységek

M05

M06

M07

M08

Művészeti Adatlap

MAz utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó időszakban!

Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe!



Pályázó EHA kódja:

M17 Hazai önálló est 8 pont

M18 Külföldi önálló est 12 pont

M19 Hazai csoportos fellépés [3] 6 pont 

M20 Külföldi csoportos fellépés [4] 10 pont 

M21 Külföldi fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 4 pont

M22 Hazai fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 2 pont

M23 Nemzetközi I.-II.-III. helyezés 12 pont

M24 Hazai I.-II.-III. helyezés 8 pont

M25 Egyéb nemzetközi elismerés 8 pont

M26 Egyéb külföldi elismerés 6 pont

M27 Egyéb hazai elismerés 4 pont

M28 Önálló kiadvány (DVD, könyv, hanglemez) 7 pont

M29 Csoportos kiadvány (DVD, könyv, hanglemez) 2 pont

M30 Idegen nyelvi pluszpont 3 pont

[1] Maximum 21 pont számítható be

[2] Maximum 20 pont számítható be

[3] Maximum 24 pont számítható be

[4] Maximum 30 pont számítható be

.PTE

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Publikációk, egyéb

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Színművészeti tevékenység

Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe!

Díjak, elismerések


