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A kari tudományos, kulturális és sport pályázatok pontrendszerei  
  

  
  

Bírálólap Kari tudományos pályázatokhoz  
  

  

Kérvényazonosító:  

Név:  

Bíráló:  

Összpontszám:  

Javaslat:  

Kapott (végleges) összeg:  

  

Formai követelmények:  

• rövid leírás 3-400 karakter a Neptun kérvényfelületén  

• pontos költségvetés hiteles árajánlatokkal   

• hiteles tanári ajánlás az ajánló tanár nevének feltüntetésével, aláírásával és a tanszék vagy 

intézet pecsétjével ellátva;  

• csoport esetén a csoport eddigi tevékenysége és a pályázatban részt vevők névsora (A 

listán a Karon tanuló hallgatók külön megjelölése)  

        

     Megfelelt        Nem felelt meg  

  

  

Közhasznúság: A projekt mennyire szolgál közvetlenül társadalmi célt.   

                    0-4 pont  

  

Tudományos output: A projekt milyen mértékű tudományos fejlődést von maga után.  

                    0-8 pont  

  

(Saját) Szakmai fejlődés: A projekt mennyire segíti elő a pályázó hallgató saját szakmai 

fejlődését.  
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                    0-8 pont 

(Másoknak) Szakmai fejlődés: A projekt mennyire segíti elő más PPK-s hallgatók szakmai 

fejlődését.  

                    0-8 pont  

  

  

  

  

Kari tudományos élet: A projekt mennyire hagyományteremtő/hagyományőrző, mennyire 

lendíti fel a PPK-s tudományos közéletet, mennyire javítja a PPK-s tudományos arculatot.  

                    0-6 pont  

  

Eddigi szakmai tevékenység: Korábbi egyetemi tudományos tevékenységekben, 

programokban, projektekben való részvétel, illetve azon tudományos relevanciája.   

  

0-6 pont  

    

PPK-s hallgatói szervezői érintettség:  0 pont – 1-2 fő   

            3 pont – 2-6 fő   

            7 pont – 7-20 fő   

            10 pont – 20 fő felett   

                    0-10 pont  

  

  

  

A megpályázott és kapott összeg különbsége függ még az alábbiaktól: (0-5 pont)  

- a pályázó által vállalt önrész  

- összeg nagysága  

  

  

Maximum: 50 pont  

  

  

Bírálólap Kari kulturális pályázatokhoz  
  

Kérvényazonosító:  

Név:  
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Bíráló:  

Összpontszám:  

Javaslat:  

Kapott (végleges) összeg:  

  

Formai követelmények:  

● rövid leírás 3-400 karakter a Neptun kérvényfelületén  

● hiteles tanári ajánlás az ajánló tanár nevének feltüntetésével, aláírásával és a tanszék vagy 

intézet pecsétjével ellátva;  

● csoport esetén a csoport eddigi tevékenysége és a pályázatban részt vevők névsora (A 

listán a Karon tanuló hallgatók külön megjelölése)  

        

      Megfelelt        Nem felelt meg  

  

  

(Saját) Kulturális fejlődés: A projekt mennyire teremt a pályázó hallgatónak kulturális értéket, 

élményt.   

                    0-4 pont  

  

(Másoknak) Kulturális fejlődés: A projekt milyen mértékű kulturális értéket, élmény teremt 

más PPK-s hallgatók számára.  

                    0-10 pont  

  

Hagyomány teremtő/hagyományőrző: _   

8 pont – hagyományőrző   

          6 pont – nagyon ígéretes hagyományteremtő  

          4 pont – hagyományteremtő szándék    

       2 pont – több alkalmas, de nem hagyományteremtő  

          0 pont – egyszeri alkalom  

                    0-8 pont  

  

  

Közhasznúság: A projekt mennyire szolgál közvetlenül társadalmi célt.      

                  0-8 pont  
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PPK-s közéletiség: A projekt mennyire lendíti fel a PPK-s kulturális közéletet, mennyire javítja a 

PPK-s kulturális arculatot.  

                    0-10 pont  

  

PPK-s hallgatói érintettség (Szervezők és várható résztvevők száma):  

  

0 pont – 1-6 fő  

2 pont – 7-20 fő  

4 pont – 21-50 fő  

8 pont – 51-100 fő  

10 pont – 101 fő felett  

                    0-10 pont  

  

  

A megpályázott és kapott összeg különbsége függ még az alábbiaktól:  

- a pályázó által vállalt önrész  

- összeg mennyisége  

  

Maximum: 50 pont   

Bírálólap Kari sportpályázatokhoz  
  

  

Kérvényazonosító:  

Név:  

Bíráló:  

Összpontszám:  

Javaslat:  

Kapott (végleges) összeg:  

  

Formai követelmények:  

• rövid leírás 3-400 karakter a Neptun kérvényfelületén  

• pontos költségvetés hiteles árajánlatokkal   

• hiteles tanári ajánlás az ajánló tanár nevének feltüntetésével, aláírásával és a tanszék vagy 

intézet pecsétjével ellátva;  
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• csoport esetén a csoport eddigi tevékenysége és a pályázatban részt vevők névsora (A 

listán a Karon tanuló hallgatók külön megjelölése)  

        

      Megfelelt        Nem felelt meg  

  

   

A megpályázott és kapott összeg különbsége függ még az alábbiaktól:  

- a pályázó által vállalt önrész  

- összeg mennyisége  

    

 -    

  

Versenyző az ELTE színeiben  
  
  

Korábbi eredmények: A pályázó hallgató, illetve csapatának az 1 évnél nem régebbi eredményei.   

- nemzetközi (1-10. hely) – 7 pont  

- országos (1-5. hely) – 5 pont  

- megyei (1-5. hely) – 3 pont  

- egyetemi (1-3. hely) – 1 pont  

0-7 pont  

  

Sportolói tagság:    

- a BEAC vagy SzoESE nevét viselő szakosztályban sportol, heti rendszerességgel vesz 

részt az egyesület, szakosztály munkájában – 5 pont  

- nemzetközi válogatott tag – 3 pont -  egyéb egyesület tagja – 1 pont  

        

  

            0-5 pont  

Heti edzések száma:   1 pont - 1-2 edzés/hét    

        4 pont – 3-5 edzés/hét   

        6 pont – 6 vagy annál több edzés/hét   

                    0-6 pont  
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(Saját) sporton belüli fejlődés: A projekt mennyire teremt a pályázó hallgatónak értéket, élmény 

a sporton belül, illetve mennyire segíti elő a saját fejlődését a sportban.   

                    

  

PPK-s hallgatói érintettség: 0 pont – 1-2 fő  

         3 pont – 3-4 fő  

         5 pont – 5 vagy annál több fő  

          

0-12 pont  

                    0-5 pont  

        

  

Maximum: 35 pont  

  
  

    
  

Sportrendezvény szervezése  

  
  

Közhasznúság: A projekt mennyire szolgál közvetlenül társadalmi célt.  

                    0-5 pont  

  

(Saját) sporton belüli fejlődés: A projekt mennyire teremt a pályázó számára sportszakmai 

fejlődési lehetőséget.  

                    0-5 pont  

  

(Másoknak) sporton belüli fejlődés: A projekt mennyire teremt más PPK-s hallgatóknak 

értéket, élmény a sporton belül, illetve mennyire segíti elő a fejlődésüket a sportban.   

                    0-5 pont  

  

Eddigi tevékenységek: Korábbi rendezvények szervezése a PPK vagy az egyetem hallgatóinak.  

                    0-4 pont  

  

PPK-s sportközéletiség: A projekt mennyire hagyomány teremtő/hagyományőrző, mennyire 

lendíti fel a PPK-s sportéletet, mennyire.              

                  0-6 pont  

  

PPK-s hallgatói érintettség:  
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Közvetett:  0 pont – 1-7 fő  Közvetlen:  1 pont – 1-3 fő  

1 pont – 7-12 fő        2 pont – 3-5 fő  

2 pont – 12-20 fő        3 pont – 6-10 fő  

3 pont – 21-35 fő        4 pont – 11-25 fő  

4 pont – 36-100 fő        5 pont – 25 fő felett  

5 pont – 100 fő felett  

  

                    0-10 pont  

Maximum: 35 pont  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


