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I.

Beadási útmutató - MODULO űrlap beadása

1. lépés: Lépjen be a MODULO-ba, majd válassza a Beadás menüpontot, ezt követően
pedig az SZTE Talent Ösztöndíjak űrlapot.

2. lépés: Személyes és tanulmányi adatok megadása.

3. lépés: Csatolt mellékletek (pontszámításhoz szükséges mellékletek)

4. lépés: A kötelező nyilatkozatok elfogadása után kattintson a ’Beadás’ gombra az
űrlap alján.

5. lépés: A főoldalra visszalépve, kattintson a „Folyamatban” menüpontra.

6. lépés: Az űrlap nevére kattintva léphet tovább.

7. lépés: A következő oldalon a lap tetején kattintson a ’Csatolt űrlap kitöltése’
gombra.

8. lépés: Válassza ki a felsorolásból, hogy melyik ösztöndíj űrlapját szeretné kitölteni
és kattintson a zöld ’Kitöltés Magyar nyelven’ ikonra.

9. lépés: Válassza ki, hogy melyik típusú ösztöndíjra kíván pályázni, adja meg a
kötelező adatokat és töltse fel a szükséges mellékleteket.

- Eddig elnyert ösztöndíjak igazolása:

További tétel hozzáadása esetén kattintson a ’+’ jelre.
-

Élet- és Természettudományok

- Társadalomtudományok terület

Az Élet-és Természettudományok és Társadalomtudományok területeknél lehetőség van
különböző mellékletek csatolására, az alábbiak kérjük figyelembe venni:
-

-

-

-

-

-

Folyóiratcikk: A publikációk igazolásához csatolja minden publikációja esetében a
szkennelt első oldalt, ezzel igazolva, hogy a publikáció valóban megjelent az adott
folyóiratban, kiadványban, könyvben. Online publikációk esetében képernyőfelvétel
csatolása szükséges.
Abban az esetben, ha a publikáció még nem jelent meg, de elfogadták, a befogadó
nyilatkozatot, vagy a megjelenésről szóló e-mailről készítsen képernyőképet és az
„Igazolás megjelenés alatt álló publikáció” alá töltse fel.
Konferencia kiadványban megjelent publikáció: A folyóiratcikkhez hasonlóan kérjük a
minden publikációja esetén a szkennelt első oldalt is. A még nem megjelent, de elfogadott
publikációról szóló igazolást az „Igazolás megjelenés alatt álló publikáció” alá töltse fel.
Konferencia kiadványban megjelent absztrakt: A konferencia absztraktokat PDF
formátumban kérjük felölteni.
Konferencia előadás igazolása: Az előadás teljes anyaga NEM kell, csak az előadás
megtartásáról szóló igazolás. Ha egy konferencián való előadást szeretne igazolni,
mindenféleképp olyan dokumentumot csatoljon, melyből egyértelműen kitűnik, hogy
előadást tartott a konferencián. Ilyen többek között a programfüzet releváns oldala(i)/
szervezői igazolás, melyekben szerepel a konferencia helye, időpontja, a neve és az
előadása címe. Az előbbi információk bármelyikének hiányában nem ér pontot a
konferencia előadás.
Poszter: Kérjük, hogy a posztert PDF formátumban töltse fel, illetve a konferencián való
részvételt a programfüzet megfelelő oldalának szkennelt változatával vagy az arról
készült képernyőképpel igazolja.
Könyv belső címoldalának és copyright oldalának másolata: Kérjük, csatolja a könyv
belső címoldalát illetve copyright oldalának szkennelt változatát, szintén igazolva a
megjelenést.
Megjelenés alatt álló könyvek esetében szintén igazolást kérünk, akár a kiadó/szerkesztő/a
folyóiratnál illetékes személy nyilatkozatát a megjelenésről szkennelt formában, akár a
megjelenésről szóló e-mailről töltsön fel egy képernyőképet az „Igazolás megjelenés alatt
álló publikáció/könyv” alá.
Igazolás megjelenés alatt álló publikációról
Igazolás szabadalomról/találmányról
Demonstrátori tevékenység igazolása: A tevékenységről szerződést vagy igazolást
fogadunk el.
Egyéb igazolás: Egyéb versenyen való részvételt, eredményt igazoló dokumentumok
feltöltése. Egyéb tevékenységről igazolás (közösségi munka, tagságok stb…)

- Demonstrátori folyamatban részt vesz/részt vett

- Egyéb versenyeredményt igazoló oklevél

-

ECDL vizsga

A beadott fájlokat a következőképpen kérjük feltölteni:
A dokumentumok a megfelelő fülnél legyenek feltöltve, különben nincs lehetőség a
beszámításra. A dokumentumokat csak PDF formátumban lehet feltölteni.
Ha nincs igazolás az adott tevékenységről, akkor nem ér pontot.
A fájlokat összefűzve kérjük feltölteni a megadott fülhöz 1 db PDF formátumú fájlként.
Figyelem! A pályázat az összbenyomására, a bíráló bizottság szubjektív véleménye
alapján is adható pont.
Ha a benyújtott pályázat a fentiekben meghatározott feltételeknek nem felel meg
formailag és/vagy tartalmilag, akkor a pályázat érvénytelen és nem kerül elbírálásra!

10. lépés: Ellenőrzés és a szükség információk megadása után kattintson a ’Beadás’
gombra az űrlap alján.

II.

Szempontrendszer – pontozási segédlet

1. Alapadatok
2. Tanulmányi adatok
- A tanulmányi eredmények beszámítása: maximum 90 pont adható. A pályázat
benyújtásakor valamennyi lezárt félév eredményének átlaga, azaz kredit index átlagainak
átlaga.
- Pontozás az alábbi táblázat szerint:
Kredit
Pontindex
szám
átlag
1-3
0
3,1 – 3,5 15
3,6
18
3,7
21
3,8
24
3,9
27
4
30
4,1
33
4,2
36
4,3
39
4,4
42
4,5
45
4,6
48
4,7
51
4,8
54
4,9
57
5
60
5,1
63
5,2
66
5,3
69
5,4
72
5,5
75
5,6
78
5,7
81
5,8
84
5,9
87
>6
90
3. Eddig elnyert TALENT ösztöndíjak
Elnyert Talent ösztöndíjakról szerzett igazolások, oklevelek feltöltése. Kötött időszak:
Csak a jelenlegi és az ezt megelőző kettő tanévben (2019-2020) elnyert ösztöndíjak után

szerezhető pont. Elnyert ösztöndíjanként 15 pont adható és az elérhető pontszám nincs
maximalizálva.
Pontozás:
Talent Ösztöndíj: 15 pont
Kiváló Sportoló Ösztöndíj: 15 pont
Sófi Ösztöndíj (ösztöndíjban részesülés, Kuratóriumi Díj): 15 pont
Esélyegyenlőségi Ösztöndíj: 15 pont
Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj: 15 pont
Köztársasági Ösztöndíj: 15 pont
„Esélyt a középiskolás tehetségekért” Ösztöndíj: 15 pont
Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) Ösztöndíj: 15 pont
Nemzeti Tehetség Program (NTP) Ösztöndíj: 15 pont
Igazságügyi Minisztériumi (IM) Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíj: 15
pont
Városi Ösztöndíj: 15 pont
Egyéb tudományos díjak, ösztöndíjak: 15 pont
4. Tudományos eredmények, teljesítmény (Élet- és Természettudományok terület és
Társadalomtudományok terület)
4/a. Referált szakmai folyóiratokban megjelent cikkek
A fájlokat egy darab PDF formátumban kell feltölteni, nevében jelezve milyen típusú
dokumentumról van szó.
-

szakmai folyóiratban megjelent cikkek – nemzetközi és magyar szakmai folyóiratban
megjelent elsőszerzős és társszerzős cikkek
megjelent könyv – nemzetközi kiadónál és magyar kiadónál megjelent elsőszerzős,
társszerzős könyv idegen/magyar nyelven
könyvfordítás, publikációfordítás: magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra
idegen és magyar nyelvű internetes szakmai portál elsőszerzős és társszerzős publikáció
konferencia kiadványban megjelent cikk és absztrakt

4/b. Konferencia előadások
A fájlokat egy darab PDF formátumban kell feltölteni.
-

konferencia előadások – idegen és magyar
konferencián/szemináriumon tartott előadások

nyelven

első

és

4/c. Poszterek
A fájlokat egy darab PDF formátumban kell feltölteni.
-

hazai és nemzetközi szakmai konferencián elsőszerzős és társszerzős poszter

4/d. Tudományos Diákköri Tevékenység
A fájlokat egy darab PDF formátumban kell feltölteni.

társszerzős

-

helyi TDK konferencián való részvétel
OTDK-n való részvétel és elért helyezés
OTDK-n elért különdíj és egyéb díjak

4/e. Élet- és természettudományok terület:
A fájlokat egy darab PDF formátumban kell feltölteni, nevében jelezve milyen típusú
dokumentumról van szó.
1. Referált szakmai folyóiratban megjelent cikkek:
- Nemzetközi kiadónál elsőszerzős könyv: 35 pont
- Nemzetközi szakmai folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk, Magyar kiadónál
elsőszerzős könyv idegen nyelven: 30 pont
- Magyar kiadónál társszerzős könyv idegen nyelven, Magyar kiadónál elsőszerzős könyv
magyar nyelven: 25 pont
- Nemzetközi szakmai folyóiratban megjelent társszerzős cikk, Nemzetközi kiadónál
társszerzős könyv, Magyar kiadónál társszerzős könyv magyar nyelven: 20 pont
- Magyar szakmai folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk, Magyar szakmai folyóiratban
elsőszerzős publikáció idegen nyelven: 15 pont
- Magyar szakmai folyóiratban megjelent társszerzős cikk, Magyar szakmai folyóiratban
társszerzős publikáció idegen nyelven, Magyar szakmai folyóiratban elsőszerzős
publikáció magyar nyelven: 10 pont
- Idegen nyelvű internetes szakmai portál elsőszerzős publikáció: 6 pont
- Magyar szakmai folyóiratban társszerzős publikáció magyar nyelven, Könyvfordítás
magyar nyelvről idegen nyelvre, Könyvfordítás idegen nyelvről magyar nyelvre, Magyar
nyelvű internetes szakmai portál elsőszerzős publikáció, Szerkesztő egy adott lapnál,
könyvnél: 5 Pont
- Publikációfordítás magyar nyelvről idegen nyelvre, Publikációfordítás idegen nyelvről
magyar nyelvre, Idegen nyelvű internetes szakmai portál társszerzős publikáció: 3 pont
- Magyar nyelvű internetes szakmai portál társszerzős publikáció, Konferencia
kiadványban megjelent absztrakt: 2 pont
- Megjelenés alatt álló publikáció: A bíráló bizottság döntése alapján
- Plusz pontok adhatók: a szakmai folyóiratokban megjelent cikkekre még annyi pont
adható, amennyi a cikkek összesített impakt faktora + az összes független hivatkozások
száma: A bíráló bizottság döntése alapján.
2. Konferencia előadások:
- Idegen nyelven, elsőszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon
előadás: 15 pont
- Magyar nyelven, elsőszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon
előadás: 10 pont
- Idegen nyelven, társszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon
előadás: 5 pont
- Magyar nyelven, társszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon
előadás: 3 pont

tartott
tartott
tartott
tartott

3. Poszterek:
- Nemzetközi szakmai konferencián, elsőszerzős poszter: 10 pont
- Hazai szakmai konferencián, elsőszerzős poszter: 5 pont
- Nemzetközi szakmai konferencián, társszerzős poszter: 3 pont
- Hazai szakmai konferencián, társszerzős poszter: 2 pont
4. Helyi Tudományos Diákkör (TDK) konferencián való részvétel: 3 pont
OTDK eredményt igazoló oklevél: Oklevelek feltöltése részvétel és helyezés igazolására.
A részvételről szóló igazolást csak akkor kérjük csatolni, ha nem értek el helyezést.
Pontozás:
OTDK-n való részvétel, ha nem ért el helyezést: 6 pont
OTDK I. helyezés: 30 pont
OTDK II. helyezés: 24 pont
OTDK III. helyezés: 18 pont
Demonstrátor: félévenként 5 pont (max. 20 pont)
Egyéb kategóriák: 20 pont
Nemzetközi szakmai versenyen: I.helyezés-15 pont, II. helyezés- 10 pont, III.
helyezés -7 pont, részvétel: 4 pont.
Országos szakmai versenyen: I. helyezés-10pont, II. helyezés- 7 pont, III. helyezés5 pont, részvétel: 2 pont
Megyei/városi/intézeti szintű: I. helyezés-7pont, II. helyezés- 5 pont, III. helyezés- 2
pont, részvétel: 1 pont
Nemzetközi szakmai tudományos csapateredmények: I.helyezés-15 pont, II.
helyezés- 10 pont, III. helyezés -7 pont, részvétel: 4 pont.
Országos szakmai tudományos csapateredmények: I. helyezés-10pont, II. helyezés7 pont, III. helyezés- 5 pont, részvétel: 2 pont
4/f. Társadalomtudományok terület:
A fájlokat egy darab PDF formátumban kell feltölteni, nevében jelezve milyen típusú
dokumentumról van szó.
5. Referált szakmai folyóiratban megjelent cikkek:
- Nemzetközi kiadónál elsőszerzős könyv: 35 pont
- Nemzetközi szakmai folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk, Magyar kiadónál
elsőszerzős könyv idegen nyelven: 30 pont
- Magyar kiadónál társszerzős könyv idegen nyelven, Magyar kiadónál elsőszerzős
könyv magyar nyelven: 25 pont
- Nemzetközi szakmai folyóiratban megjelent társszerzős cikk, Nemzetközi kiadónál
társszerzős könyv, Magyar kiadónál társszerzős könyv magyar nyelven: 20 pont
- Magyar szakmai folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk, Magyar szakmai folyóiratban
elsőszerzős publikáció idegen nyelven: 15 pont
- Magyar szakmai folyóiratban megjelent társszerzős cikk, Magyar szakmai folyóiratban
társszerzős publikáció idegen nyelven, Magyar szakmai folyóiratban elsőszerzős
publikáció magyar nyelven: 10 pont
- Idegen nyelvű internetes szakmai portál elsőszerzős publikáció: 6 pont

-

-

Magyar szakmai folyóiratban társszerzős publikáció magyar nyelven, Könyvfordítás
magyar nyelvről idegen nyelvre, Könyvfordítás idegen nyelvről magyar nyelvre,
Magyar nyelvű internetes szakmai portál elsőszer. publikáció, Szerkesztő egy adott
lapnál, könyvnél: 5 Pont
Publikációfordítás magyar nyelvről idegen nyelvre, Publikációfordítás idegen nyelvről
magyar nyelvre, Idegen nyelvű internetes szakmai portál társszerzős publikáció: 3 pont
Magyar nyelvű internetes szakmai portál társszerzős publikáció, Konferencia
kiadványban megjelent absztrakt: 2 pont
Megjelenés alatt álló publikáció: A bíráló bizottság döntése alapján
Plusz pontok adhatók: a szakmai folyóiratokban megjelent cikkekre még annyi pont
adható, amennyi a cikkek összesített impakt faktora + az összes független hivatkozások
száma: A bíráló bizottság döntése alapján

6. Konferencia előadások:
- Idegen nyelven, elsőszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon tartott
előadás: 15 pont
- Magyar nyelven, elsőszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon tartott
előadás: 10 pont
- Idegen nyelven, társszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon tartott
előadás: 5 pont
- Magyar nyelven, társszerzős, szakmai konferencián/tudományos szemináriumon tartott
előadás: 3 pont
7. Poszterek
- Nemzetközi szakmai konferencián, elsőszerzős poszter: 10 pont
- Hazai szakmai konferencián, elsőszerzős poszter: 5 pont
- Nemzetközi szakmai konferencián, társszerzős poszter: 3 pont
- Hazai szakmai konferencián, társszerzős poszter: 2 pont
8. Helyi Tudományos Diákkör (TDK) konferencián való részvétel: 3 pont
OTDK eredményt igazoló oklevél: Oklevelek feltöltése részvétel és helyezés
igazolására. A részvételről szóló igazolást csak akkor kérjük csatolni, ha nem értek el
helyezést.
Pontozás:
OTDK-n való részvétel, ha nem ért el helyezést: 6 pont
OTDK I. helyezés: 30 pont
OTDK II. helyezés: 24 pont
OTDK III. helyezés: 18 pont
Demonstrátor: félévenként 5 pont (max. 20 pont)
Egyéb kategóriák: 20 pont
Nemzetközi szakmai versenyen: I.helyezés-15 pont, II. helyezés- 10 pont, III.
helyezés -7 pont, részvétel: 4 pont.
Országos szakmai versenyen: I. helyezés-10pont, II. helyezés- 7 pont, III.
helyezés- 5 pont, részvétel: 2 pont
Megyei/városi/intézeti szintű: I. helyezés-7pont, II. helyezés- 5 pont, III.
helyezés- 2 pont, részvétel: 1 pont

Nemzetközi szakmai tudományos csapateredmények: I.helyezés-15 pont, II.
helyezés- 10 pont, III. helyezés -7 pont, részvétel: 4 pont.
Országos szakmai tudományos csapateredmények: I. helyezés-10pont, II.
helyezés- 7 pont, III. helyezés- 5 pont, részvétel: 2 pont
Ha nincs igazolás az adott tevékenységről, akkor nem ér pontot.
Ha a benyújtott pályázat a fentiekben meghatározott feltételeknek nem felel meg
formailag és/vagy tartalmilag, akkor a pályázat érvénytelen és nem kerül elbírálásra!

