Segédlet
a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának a PPK-n történő benyújtásához: A Neptunban
található pályázati űrlap és az elbírálás szempontjai és pontrendszere kategóriáinak a
megfeleltetése (2021/2022-es tanév)
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának űrlapja a Neptunban érhető el az Ügyintézés>Kérvények
menüpont alatt a „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2021/22” néven kiválasztható kérvény
formájában. A kérvény egyetemi szinten egységes, ezért annak tartalma, a benne szereplő
tevékenységkategóriák sorrendje és tagolása nem teljesen azonos a PPK-n alkalmazott bírálati
pontrendszer kategóriáinak tagolásával. Az alábbi táblázat bemutatja a Neptun-űrlap és a PPK elbírálási
pontrendszer kategóriáinak a megfeleltetését.
FIGYELEM! A pályázatban a Neptun-űrlap kategóriáinak szövegdobozaiban felsorolt dokumentumok
megnevezése elé minden esetben írja be a PPK elbírálási pontrendszere megfelelő kategóriáinak az
azonosító számát!
Neptun-űrlap kategóriái
Tanulmányok (I.)
Tanulmányi átlag
[nyelv] Egyéb nyelvvizsga adatok
felvitele
Szakmai tevékenység (II.)
Kutatási tevékenység

I.
I.1.
I.2.a–e.

II.
II.5.c
II.5.d
OTDK/TDK - részvétel, helyezés II.1.
II.2.
Hazai vagy nemzetközi II.4.a
publikációk, előadás
II.4.b.
Pályamunkák, dolgozatok
–
Egyéb kiemelkedő szakmai I.3.
tevékenység II.3.
II.5.a.
II.5.b.
II.5.e.

II.5.f.
II.5.g.
II.5.h.
Demonstrátori, tanszéki munka II.5.i.
II.5.j.
Közéleti, sport- és egyéb
III.
tevékenység (III.)
Hallgatói közéleti tevékenység III.1.
III.2.
III.3.
Kiemelkedő sporttevékenység, III.5. a–d.
sportteljesítmény
Egyéb kiemelkedő társadalmi, III.4.a–i.
szociális, kulturális tevékenység

PPK elbírálási pontrendszer kategóriái
Tanulmányok
Tanulmányi átlag a két utolsó lezárt félévben
Nyelvtudás
Szakmai tevékenység
intézetben, tanszéken végzett kutatás
egyetemen kívüli szakmai témában végzett kutatás
OTDK és Kardos Lajos Pszichológia Verseny
TDK
tanulmánykötetben, ISBN, illetve ISSN számmal
rendelkező tudományos szaklapban megjelent
előadás
–
Párhuzamos tanulmányok
sporttevékenység (sporttudományi területen
tanuló hallgatók esetében)
szakkollégiumi tanulmányokat folytat
szakmai konferencia- vagy rendezvényszervezés
szakmai lapnál végzett folyamatos segítő
tevékenység
egyéb, szakterülethez tartozó szakmai tevékenység
tudományos online szaklapnál végzett tevékenység
szakterülethez kapcsolódó önkéntesség
tanszéki demonstrátor
egyetemen folyó oktatás segítése
Közéleti és egyéb tevékenységek a pályázat
bírálatának tanévében
választott egyetemi, kari, hallgatói önkormányzati,
ill. kollégiumi testület tagja
rendezvényszervezés
delegált
sporttevékenység (nem sporttudományi területen
tanuló hallgatók esetében)
kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális
tevékenység

