
Pályázathoz csatolandó igazolások: 
 A pályázathoz csatolt dokumentumok neve egyezzen meg a kategóriával (pl.:TDK.3helyezes.jpg)! 

 Az igazolásokat csak PDF-ben lehet csatolni, ilyen esetben lehetőleg kérjük az egy tevékenység 

igazolására szolgáló dokumentumokat egy fájlba összefűzni. 

 Valamennyi olyan adatot fel kell tüntetni, amely az igazolt tevékenység bírálatához szükséges 

(előadás, poszter, cikk címe, szerzői, megjelenés helye, időpontja, és témája röviden;valamint a 

vele esetlegesen elért eredmény). 

 Cikk esetén csak a már megjelent/közlésre befogadott, megfelelő azonosítóval (DOI, ISBN/ISSN 

szám) ellátott cikk elfogadható! 

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó következő igazolások közül legalább egynek az 

alábbiak közül kell lennie (több esetén is szükséges mindhez a megfelelő igazolás): 
 

    Tanulmányi verseny eredményének igazolása (helyezést igazoló dokumentum) 

    TDK eredmény igazolása (oklevél fénymásolat, helyezést igazolása és absztrakt) 

    Cikk megjelenésének igazolása (a cikk első oldala és az absztrakt) 

    Konferencián való részvétel igazolása (az absztrakt kötet címoldala és az absztrakt) 
 

 Versenyeredmények: 
 

Eredmény Pontérték 
 TDK Országos (pl.: OTDK) Nemzetközi 

Egyéni Csapat Egyéni Csapat Egyéni Csapat 
Részvétel 1 1 1,5 1,5 2 2 
Különdíj 3 2 4,5 3 6 4 
III. díjas 5 3 7,5 5 10 7 
II. díjas 6 4 9 6 12 9 
I. díjas 7 5 10,5 7 14 11 

 
Konferencia részvétel: 

 
 Magyar nyelven Idegen nyelven 

Előadó Társszerző Előadó Társszerző 
Poszter 3 1 6 2 
Előadás 6 2 9 3 

 
 Publikáció:  

 
 Magyar nyelvű Idegen nyelvű 

Első szerző Társszerző Első szerző Társszerző 
Ismeretterjesztő 

cikk, előadás 

 

4 
 

2 
 

6 
 

3 

 

Szakcikk 
 

8 
 

4 
 

16 
 

8 



Minden  kategóriában  max.  3  eredményre/tevékenységre  jár  pont! (A három kategória a 
következő: Versenyeredmények, Publikáció és Konferencia részvétel) 

 

Tanulmányi/tudományos versenyek közül csak azokat áll módunkban figyelembe venni, amelyek az 
ELTE TTK Kar Kiváló Hallgatója pályázat 1. számú mellékletében szerepelnek (kivéve TDK/OTDK): 

 
http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/versenyek_pontozasa_kkh_2014.docx 

 

 
 

A pályázatban igazolható további eredmények és tevékenységek (max. 5 pont): 
 

Egyéb kategóriába tartozik egyéni elbírálás alapján valamennyi, a többi kategóriába be nem sorolható 

tudományos tevékenység. 
 

Például: 
 

    Kari vagy kollégiumi lapba írt tudományos cikk (max. 1 pont) 

    Szakkollégiumi tagság (max. 1 pont) 

    Népszerűsítő előadások (témánként max. 1 pont) 

http://to.ttk.elte.hu/sites/default/files/versenyek_pontozasa_kkh_2014.docx

