
 

ERASMUS Hallgatói pályázatok bírálata 
 

 

bírálati szempontok: 
adható 

max. 
pontszám 

bíráló által 
adott 

pontszám 

max. össz-
pontszám 

típ
u

s: 

1. Tanulmányi eredmény (legutóbbi 2 lezárt, BA-n / főiskolai képzésben végzett félév átlaga)* 50  

100 

kö
telező

 

2. Motivációs levél** 20  

3. Gyakorlati szakmai tapasztalatok (pl. önkéntes terepmunka vagy egyéb szakmai aktivitás) 10  

4. Magas szintű nyelvtudás (a középfokú nyelvvizsga alapkövetelmény) az adott idegen 
nyelven*** 

5 +2 
 

5. Külföldi hallgatók mentorálása, tanszéki ösztöndíjas (demonstrátor) vagy részvétel a tanszék 
munkájában  

8  

6. Részvétel 2 (megelőzően tartott) Erasmus tájékoztatón 5  

7. Szakmai kiválóság, jelentős szakmai teljesítmény 5  

10 

b
ó

n
u

sz 

8. Egyéb (pl.: fogyatékosság, szülők fogyatékossága, szociálisan nehéz helyzet, egyéb 
szempontból hátrányos helyzet, stb.) 

5 
 

összesen: 100 + 5 + 5  110  

 
* (BA I. évf. esetén: 1. félév átlaga) 3,00-as átlag alatt el kell utasítani. 
** Lásd: magyarázat 2. pontja 
*** Alapfokú nyelvvizsga, ill. az Idegen Nyelvi Tanszék negatív ajánlása esetén el kell utasítani. Amennyiben indokolt, tanszéki elbeszélgetés ajánlott (pl. műveltségterületes, de nincs 
nyelvvizsgája)



 

 

 

MAGYARÁZAT A SZEMPONTOKHOZ 

1.) Tanulmányi eredmény (max. 50 pont): 

a) BA I.: az első félév átlaga alapján, az alábbi beosztás szerint kell pontozni. 

b) BA II-IV.: az előző két, lezárt félév átlaga alapján, az alábbi beosztás szerint kell pontozni. 

c) MA és szakirányú továbbképzés: a legutolsó két, BA / főiskolai képzésben végzett félév átlaga alapján, az alábbi beosztás szerint kell pontozni. 

 

átlag:  pont:  átlag:  pont:  átlag:  pont: 

4,91 – 5,00 = 50  4,21 – 4,30 = 36  3,51 – 3,60 = 22 

4,81 – 4,90 = 48  4,11 – 4,20 = 34  3,41 – 3,50 = 20 

4,71 – 4,80 = 46  4,01 – 4,10 = 32  3,31 – 3,40 = 18 

4,61 – 4,70 = 44  3,91 – 4,00 = 30  3,21 – 3,30 = 16 

4,51 – 4,60 = 42  3,81 – 3,90 = 28  3,11 – 3,20 = 14 

4,41 – 4,50 = 40  3,71 – 3,80 = 26  3,00 – 3,10 = 12 

4,31 – 4,40 = 38  3,61 – 3,70 = 24  – 2,99 = 0 

 
 

2.) Motivációs levél (max. 20 pont):  A motivációk, vagyis annak részletes kifejtése, hogy miért szeretne az adott intézmény(ek)ben tanulmányokat / 
gyakorlatot folytatni, milyen kurzusokat / feladatokat szeretne ott végezni, ezek hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz, illetve mennyiben 
illeszkednek a további szakmai terveihez. Érdekes lehet, hogy milyen egyéb hasznot vár az adott ország adott városában való kint tartózkodástól 
(tapasztalatszerzés más kultúráról, nyelvgyakorlás, kapcsolatépítés, külföldi továbbtanulási vagy munkalehetőségek feltérképezése, stb.). A differenciálás 
javasolt módja: 

 

o 16-20 pont = a fentiek mind megfelelően szerepelnek a dokumentumban, vagyis részletesen ki van fejtve az, hogy:  
 miért szeretne éppen abba az intézménybe menni / milyen jellegű az adott intézmény (ez utóbbi inkább szakmai gyakorlatnál érdekes), és  
 milyen kurzusokat (részk.) / tevékenységeket (gyak.) szeretne ott végezni, és  
 ezek hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz (különösen BA-soknál fontos) és/vagy a további szakmai terveihez, és  
 milyen egyéb hasznot vár az úttól. 

o 11-15 pont = látszik, hogy tájékozódott az intézményről, de nincs eléggé kifejtve, hogy szakmailag miért jó neki, ha oda megy, vagyis  
 nem nevesít kurzusokat / tevékenységeket, vagy  
 nem ír az itthoni beszámíthatóságról / hasznosíthatóságról. 

o 6-10 pont = nagyon keveset ír a szakmai indokokról, vagyis  
 nem nagyon derül ki, hogy miért szeretne éppen oda menni, és/vagy  
 nem nevesít kurzusokat / tevékenységeket, és  
 nem ír az itthoni beszámíthatóságról / hasznosíthatóságról sem. 

o 0-5 pont = (szinte) semmit nem ír a szakmai indokokról. 

 



 

 

 

3.) Gyakorlati szakmai tapasztalatok - az önéletrajzban szerepelhet (max. 10 pont):  

Végzett-e valamilyen önkéntes terepmunkát, ill. részt vett-e valamilyen egyéb szakmai tevékenységben? Ha igen, konkrétan hol és mit csinált? Tudta-e / 
Tudja-e hasznosítani az így szerzett tapasztalatait? Fontos, hogy az önkéntességet akkor is „jutalmazzuk”, ha nem kapcsolódik a szakterülethez (pl. balett-
tánc oktatása vagy szelektív hulladékgyűjtés), ám ez nem kaphat annyi pontot, mintha a szakterülethez illeszkedő tevékenységeket végez. 

 1-2 szakterülethez NEM illeszkedő önkéntes munka esetén 1-2 pontot, kettőnél többnél 3-5 pontot javaslunk adni, míg a szakterülethez illeszkedő 
önkéntes tevékenység (mennyiségtől függően) 5-10 pontot ér.  

4.) Magas szintű nyelvtudás (5+2 pont) 
Alapkövetelmény: Rendelkezik-e az adott nyelvből a szükséges tudással a kinti tanulmányok / gyakorlat megfelelő szintű elvégzésére? 
A nyelvvizsga-bizonyítvány vagy az Idegennyelvi Lektorátus igazolása alapján, az alábbiak szerint kell pontozni. 

 
 nyelvvizsga szintje típusa pont 

felsőfok C 5 

felsőfok  A vagy B 4 

középfok B2 2 

középfok B2 szóbeli 1 

középfok B2 írásbeli felülvizsgálat 

Amennyiben a hallgató rendelkezik bármilyen szintű nyelvvizsgával a célország nyelvén (ha a tanulmányok nyelvével – angol, német- nem azonos), akkor a 
bírálatban +2 pont adható. 

 
5.) Külföldi hallgatók mentorálása, tanszéki segítő munka - tanszéki ösztöndíjas/demonstrátor) vagy részvétel a tanszék munkájában (max 8 

pont)  
Végez-e / Végzett-e mentori tevékenységet az ideérkező külföldi, ERASMUS hallgatók segítésére? Ha igen, mióta csinálja / mennyi ideig 
csinálta? (A HÖK igazolása alapján.), Volt-e demonstrátor (hallgatói ösztöndíjas) valamelyik tanszéknél (Igazolás). Segítette-e a tanszék 
munkáját valamilyen módon. (Tanszéki ajánlás) 

6.) Szakmai kiválóság, jelentős szakmai teljesítmény (max. 5 pont): 
TDK-munka, részvétel tudományos kutatásban, publikáció, komolyabb szakmai tevékenység / eredmények, stb. Bármilyen figyelembe vehető 
teljesítménynél (ami az önéletrajzból/motivációs levélből kiderül) jár az 5 pont. 

7.) Egyéb (max. 5 pont): 
Fogyatékosság, szülők fogyatékossága, szociálisan nehéz helyzet, egyéb szempontból hátrányos helyzet, stb. Bármilyen figyelembe vehető 
nehezítő körülménynél (ami az önéletrajzból/motivációs levélből kiderül) 5 pont adható. 


