
 1. számú melléklet

Szül. hely, idő:

Szak: Évfolyam (beiratkozással):

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a 
felsoroltak másik kategóriába - I, II - nem tehetők át.)

Korrigált 
kreditindex

……..

I. félév:  ______

II. félév: ______ …….. …….. ………

……..

Nyelvvizsgák ……..
Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális  
tevékenység (1 pont)

……..

Nyelv

Típus 
(szóbeli, 
írásbeli, 

komplex)

Szint 
(középfok 

(B2), 
felsőfok 

(C1))

…….

…….. …….

…….. ……..

……..

…….. ……..

……..

…….. ……..

Keltezés, dátum: ……………………………………………..

Megjegyzések:

Publikációk, pályamunkák, előadások (1 pont)

OTDK helyezés nélküli részvétel (1 pont)

Tanulmányok (I)

OTDK II. helyezés (4 pont)
Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, 
kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.) (2 pont)

Kutatási projektekben való részvétel/ vagy szakkollégiumi 
tevékenység (1 pont)

OTDK különdíj (2 pont)

Aktív, igazolt versenyszerű sporttevékenység (1 pont)

c) hiánypótlásra visszaadja, 
pótolandó:

A Bizottság  javaslata *                                       

* A megjelölt oszlopokat, illetve cellákat az intézmény tölti ki!
** A rangsorolás nem egyenlő a felterjesztéssel!

(Ismétlő vizsgája van-e:)

(A szak szorzószáma:)

A rangsor száma a felterjesztett listán:

c)

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III) 
(Az Intézmény/Kar dönt egységesen minden pályázóra 
vonatkozóan, hogy a pályázathoz figyelembe veszi-e)

N é v:

(A szak 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti megnevezése)

Intézmény, kar:

Mellékletek száma:  ……... 

Mellékletek (igazolások fénymásolatai)

Pontszámok összesen     

a)

OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken 
való részvétel (1 pont)

b)

 NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2021/2022. tanév - PÁLYÁZATI ADATLAP

}

Pont* 
(max. 8 
pont)

Pont* 
(max. 4 
pont)

a) elfogadja, értékeli és 
rangsorolja**

b) elutasítja, indoka:

*

Tanulmányi eredmények

A pályázatot

Szakmai tevékenység (II)

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban 
a felsoroltak másik kategóriába - I, III - nem tehetők át.)

      A képzés: alapképzési szak (BA/BSc) / mesterképzési szak (MA) / osztatlan képzés 
(aláhúzandó)

…………………………………………………. 
A hallgató aláírása

Pont*  
(max. 
60+10 
pont)

OTDK I. helyezés (5 pont)

OTDK III. helyezés (3 pont)

Mellékletek száma:  ……... 

Mellékletek (igazolások fénymásolatai)

Tanulmányi Osztály

d)=a)+b)+c)*
Saját összpontszám:

Egyeztetve:*                

p.h.

…………………….


