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Tudnivalók
A pályázatban csak végzős hallgatók vehetnek részt. A pályázati lap elektronikusan töltendő ki,a csatolt
dokumentumokkal együtt kell eljuttatni pteaoktdk@gmail.com email-címre.
A leadási határidő: 2016. június 19. 23:00. A leadási határidőn túl benyújtott pályázatokat a TDK
Elnöksége nem fogadja el!
A pályázatból kizárható az a pályázó:
 aki nem leigazolt TDK hallgató,
 aki a csatolandó dokumentumokat nem nyújtotta be,
 aki nem megfelelően töltötte ki a pályázati űrlapot.

Név:
Szak/csoport:
Telefonszám:
E-mail cím:
Kutatómunka helye:
Témavezető neve:
I. TDK munkával eltöltött évek1
1p/év

I.a TDK vezetőségi tag
3p/év

p

II. Oktatómunka2
Max. 10p

p

III. TDK szervező munka3
Max. 5p

p

IV. Szigorlatok átlaga
3.01-3.20
3.21-3.40
3.41-3.60
3.61-3.80
3.81-4.00

1p
2p
3p
4p
5p

4.01-4.20
4.21-4.40
4.41-4.60
4.61-6.80
4.81-5.00

6p
7p
8p
9p
10p

p

4

V. Nyelvtudás

„C” típusú felsőfokú
„A” vagy „B” típusú felsőfokú nyelvvizsga
„C” típusú felsőfokú PROFEX nyelvvizsga
„A” vagy „B” típusú felsőfokú PROFEX
nyelvvizsga
„C” típusú középfokú nyelvvizsga
„A” vagy „B” típusú középfokú nyelvvizsga
„C” típusú PROFEX középfokú nyelvvizsga
„A” vagy „B” típusú középfokú PROFEX
nyelvvizsga
1

2p
1p
2p
1p
1p
0,5p
1p
0,5p

Az intézet által hitelesített igazolás szükséges.
A következők számítanak oktatómunkának: 1. Gyakorlatok vezetése. 2. Segédlet a gyakorlatok vagy klinikai betegbemutatás előkészítésében, levezetésében.
3. Speciál kollégiumi oktató tevékenység. 4. Megfelelően dokumentált nem egyetemi oktató tevékenység, pl. vöröskeresztes vagy más ismeretterjesztő
tanfolyamok. A pályázó röviden írja le tevékenységét, és azt az intézet/klinikavezetővel ill. a programvezetővel igazoltassa!
3
A TDK Tanári vezetősége dönt.
4
A nyelvvizsga másolata csatolandó!
2

1

p

PTE ÁOK TDK
Egyéni pályázati űrlap – Mestyán Gyula díj 2016

2/3

VI. TDK konferencia előadás5
Házi konferencián díjat nyert első helyezett 5p
Házi konferencián díjat nyert második helyezett 3p
Házi konferencián díjat nyert harmadik helyezett 2p
Házi konferencián díjat nyert társszerző 1,5 p
Előadást tartott, nem ért el helyezést 0,5 p

p

VII. OTDK konferencia6
Országos konferencián díjat nyert első helyezett 8 p
Országos konferencián díjat nyert második helyezett 6p
Országos konferencián díjat nyert harmadik helyezett 4p
Országos konferencián díjat nyert társszerző 2 p
Előadást tartott, nem ért el helyezést 1 p

p

VIII. Dékáni pályamunka, szakdolgozat7
TDK témából írt díjat nyert dékáni pályamunka 3 p
TDK témából irt államvizsga dolgozat jeles eredménnyel 2p
TDK témából irt államvizsga dolgozat rosszabb mint
jeles eredménnyel, vagy részvétel a TDK munkában 1p

p

IX Egyéb szakmai konferencia8 ***
Nemzetközi előadásban, poszterben szerepelt
első szerzőként 5 p
második szerzőként 3 p
további szerzőként 2 p

*** N.B.: A IX. pontban szerezhető
pontok a végleges összpontszámnak
max. 50%-áig számíthatóak be.

Előadásban, poszterben szerepelt
első szerzőként 2 p
második szerzőként 1 p
további szerzőként 0,5 p
p
9

X. Dolgozatok :
Az illető folyóirat kategóriájában a felső 20%-ba került
folyóiratokban közlő
első szerző 8p
társszerzők egységesen 4p
Az illető folyóirat kategóriájában a felső 20% és
alsó 20% közé került folyóiratokban közlő
első szerző 6p
társszerzők egységesen 3p
Az illető folyóirat kategóriájában az alsó 20%-ba került
folyóiratokban közlő
első szerző 4p
társszerzők egységesen 2p
Nem impaktfaktoros
első szerzőként 2 p

p

5

Az oklevél és az absztrakt másolata csatolandó!
Az oklevél és az absztrakt másolata csatolandó!
Az oklevél és az absztrakt másolata csatolandó!
8
Az absztrakt másolata csatolandó!
9
A mindenkori legfrissebb hozzáférhető Journal Citation Reports - Science Edition - Journal Ranked by Impact Factor within Category alapján az egyes
kategóriákban listázott folyóiratok szárn szerinti hármas felosztás (felső 20%-ba eső, alsó 20%-ba eső, illetve a kettő közötti) figyelembevételével.
6
7
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második szerzőként 1 p
további szerzőként 0,5 p

XI. Egyéb, fel nem sorolt tevékenység10:
Max. 5p

Összesen:

Aláírás11:
Kelt Pécsett, 2016…………………………
A formanyomtatvány TELJES kitöltése (a II., III., XI. rész kivételével) a
pontszámok összeadásával együtt a hallgató feladata, aminek elmulasztása formai
okból való kizárást von maga után.

10

A TDK Tanári vezetősége dönt, a felsorolt tevékenységeket igazolással kell alátámasztani.
A pályázó aláírásával elismeri, hogy az általa feltüntetett adatok valósak. A leírt és valós adatok eltérése kizárással jár! A vitás ügyekben a TDK Elnökségéhez
lehet fordulni.
11
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