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Kedves Jelentkező! 
 

A Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete – IAESTE Hungary (továbbiakban Egyesület) szeretne segíteni 

Téged álmaid elérésében. Ez a segédanyag (továbbiakban GUIDE) azért készült, hogy végig kísérjen 

a Nemzetközi Szakmai Gyakorlatcsere Programban (továbbiakban Csereprogram) meghirdetett 

állásokra történő jelentkezésedkor.  

  

FONTOS tudnod már a legelején, hogy az ügyintézés díja összesen 40 000 Ft, mely tartalmazza az 

egyszeri regisztrációs díjat (20 000 Ft), valamint a pályázati díjat (20 000 Ft), amely magában foglalja 

a folyamatos kapcsolattartást és ügyintézést, a háttértámogatást. A Csereprogramra való 

jelentkezéshez le kell adnod személyes pályázati anyagodat, amelynek elengedhetetlen feltétele a fenti 

összeg átutalása az Egyesület számára, azonban sikertelen pályázás esetén, a díj egy részét 

visszakaphatod. 

 

Alapvetően két fajta állásra tudsz jelentkezni, melyek jelentkezési időszaka eltérő: 

• február-május (rendes csereidőszakos állás): az állásra csak Magyarországon tanuló 

diákok pályázhatnak 

• egész év (folyamatos online csereidőszak): általában az összes tagországból pályázható 

 

A Csereprogramba való jelentkezés során, az anyagod leadásakor egyszeri regisztrációs díjat fizetsz, 

mely mértéke a fenti állás-típusoktól független, mindig 20 000 Ft! Ezen összeg a pályázat eredményétől 

függetlenül nem visszatérítendő összeg! Az egyszeri regisztrációs díj a 2020-as rendes csereidőszakos 

állásokra, valamint 1 naptári éven belül a folyamatos online csereidőszakos állásokra, egy sikeres 

pályázat erejéig érvényes. Ez azt jelenti, hogy a végleges elfogadásig akárhányszor próbálkozhatsz, 

sikeres pályázás esetén viszont ismét térítendő az összeg. Végleges elfogadás a megpályázott állást 

felajánló munkáltató azon döntését jelenti, melyben nyilatkoznak a gyakornok alkalmazásáról. Az 

egyszeri regisztrációs díj mértéke minden állásunk esetében 20 000 Ft. 

 

Az egyszeri pályázati díj mértéke, melyet minden pályázat beadásakor ki kell fizetni, 20 000 Ft. 

Sikertelen pályázás esetén – amennyiben rajtad kívülálló okok miatt nem jön létre a szerződés (pl. 

csődbe megy a munkaadó; a pályázat elfogadása után a munkaadó lemondja a szakmai gyakorlatot) 

– 10.000 Ft-ot kapsz vissza az ügyintézés 40 000 Ft-os díjából. Sikeres pályázat esetén, amennyiben 

a következő pontok a szakmai gyakorlatól való hazaérkezéstől 2 héten belül teljesülnek, 10 000 Ft-ot 

visszakapsz a pályázati díjból,  

 

• ha kitöltöd a Trainee’s reportot (a kiutazó diákok beszámolója) 

• küldesz egy rövid (minimum 1 perces) videót a szakmai gyakorlatról (lehet montázs az ott 

készült képekből, vagy egy látványos helyen készült rövid bemutató) 

• küldesz egy minimum 1 oldalas beszámolót a szakmai gyakorlatról (IAESTE sablonban, amit 

mi küldünk ki) 

• küldesz legalább 4 szakmai gyakorlat alatt készült képet 

 

A Csereprogram lényege, hogy a nemzetközi együttműködés keretében a hazai műszaki, gazdasági 

és természettudományi felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok 

külföldi tagországokban tölthessék szakmai gyakorlatukat. A nemzetközi hálózat munkája révén a világ 

különböző országaiba juthatnak el a jelentkezett hallgatók 8 hetestől akár egy évig is kiterjedő szakmai 

gyakorlatra. Eddig világszinten több mint 350.000 gyakornok juthatott programunk révén életre szóló 

élményekhez, tapasztalatokhoz. 
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Kiknek szól? 

 
Az Egyesület Szervezeti- és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) alapján a következő 

feltételek teljesülése esetén az a személy jelentkezhet a Csereprogram állásajánlataira, aki: 

• magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező (aktív/passzív 

féléven) nappalis diák (Erasmus hallgató számára is elérhető) 

• alapképzésben (BSc) két aktív félévet, osztatlan képzésben négy aktív félévet teljesített, illetve 

mesterképzésben vesz részt; 

• tanulmányi átlaga legalább 2,5 (számítási módot megtalálod a ’Check-list’-nél) 

• regisztrált az Egyesület online rendszerében (https://iaeste.smartsimple.ie) 

• 19-30 éves kor közötti; 

• a mindenkori Nemzeti Bizottság által elfogadott szakokon tanul 

 

Hogyan álljak neki? 
 

Azért, hogy gyorsabban menjen a jelentkezés, a következőkben megadunk egy check-listát, amivel 

nincs más dolgod, mint a már meglévő eredeti anyagokat a lista alapján összegyűjteni, a négyzeteket 

kipipálni magadnak. A lejjebb látható lista a Csereprogramba való jelentkezés első lépcsője. Az itt 

bemutatott anyagok alapján tudjuk később felállítani a diákok ranglistáját. Felhívjuk a figyelmed, hogy 

a jelentkezés csak eredeti dokumentumok igazolhatósága mellett érvényes. A valóságtól eltérő adatok 

automatikus kizárást vonnak maguk után! 

 

Az Egyesület SzMSz-e alapján “a diákok jelentkezésénél a következő kritériumok alapján mérjük fel és 

rangsoroljuk alkalmasságukat: nyelvtudás, tanulmányi eredmény, szakmai tapasztalat, közéleti 

tevékenység.” 

 

Check-list - segédlistáért lásd a GUIDE 3. sz. mellékletét! 

 

Ha az O-formhoz (a pozíció adatlapja) csatolt útmutatók nem kérnek más anyagokat, minden esetben 

szükséges: 

 

Tanulmányi eredmények igazolása: utolsó két aktív félév tanulmányi eredményeinek (érdemjegyek) 

igazolása a leckekönyv vonatkozó részének nyomtatott vagy másolt részletével, az egyetem által 

hitelesítve. Amennyiben még nincs két lezárt aktív félév (MSc), úgy a felvételi pontszám. Erasmus 

képzésben, félév áthallgatásban résztvevők esetében a saját intézményben töltött utolsó két aktív 

félévre vonatkozó érdemjegyek igazolása szükséges. 

 

Az átlag számítása alap és osztatlan képzés esetén tehát az utolsó két aktív félév átlagainak átlagából 

arányosan számítva történik, két tizedes jegyre kerekítve. Átlag esetében a következő számítási mód 

érvényes: 

á𝑡𝑙𝑎𝑔 =
∑(é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦 ∗ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡)

∑(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡)
 

 

Szakmai tevékenység igazolása (ha van): a hatóság, az intézmény, a szervezet stb. által kiállított, 

hivatalos formátumú, lepecsételt, eredeti okirat bemutatásával lehetséges. 

Szakmai tevékenységnek számít: Tudományos Diákköri tevékenység; párhuzamos képzésen való 

részvétel; szakmai versenyen, pályázaton elért helyezés, különdíj; tanszéken végzett munka, 

demonstrátori munka; szakmai publikáció; konferencia részvétel. 

 

https://iaeste.smartsimple.ie/
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Közéleti tevékenység igazolása (ha van): a szervezet, egyesület, intézmény, klub stb. vezetője által 

kiállított és hitelesített igazolás, az eredeti okirat bemutatásával lehetséges. 

Közéleti tevékenységnek számít: nemzetközi és országos szervezeti tevékenység (IAESTE, AIESEC, 

ESN, ESTIEM stb.); HÖOK, egyetemi/főiskolai hallgatói érdekképviseleti tevékenység; kari hallgatói 

érdekképviseleti tevékenység; egyetemi/főiskolai, kari, kollégiumi szintű szakmai csoportban való 

tevékenykedés; egyetemi/főiskolai, kari, kollégiumi szintű egyéb öntevékeny (nem szakmai) csoportban 

való tevékenykedés; sport tevékenység (olimpiai sportágban, a felsőoktatásban eltöltött évek alatt). 

 

A rendes Csereprogram Téged érintő időbeosztása a következő: 
  

Mérföldkő megnevezése Kezdés Vége 

állások publikálása 2020.02.01. 2020.02.28. 

jelentkezés nyelvi meghallgatásra folyamatos 2020.02.26. 

papírbeszedés és jelentkeztetés (online) folyamatos 2020.02.28. 

nyelvi meghallgatások 2020.02.10. 2020.02.28 

hiánypótlás folyamatos 2020.02.28. 

sorrend és eredmények publikálása 2020.02.29. 2020.02.29. 

álláselosztó, illetve "gondolkodási idő" 2020.02.29. 2020.03.04. 

diákok végleges jelentkezési határideje 2020.02.29. 2020.03.05. 

 

FONTOS, hogy betartsd a határidőket, ugyanis ezek túllépése következményekkel jár! 

2020.02.29.-én kihirdetjük a sorrendet, vagyis megtudod, hogy a pontozási rendszerünk alapján 

hányadik helyen állsz a rangsorban. 

 

Ez azért fontos, mert a pályázatod leadásával NEM egy állásra jelentkezel, hanem a Csereprogramban 

való részvételedet biztosítod. A sorrend kihirdetése után, annak megfelelően tudod majd kiválasztani, 

melyik állást szeretnéd betölteni. 

(pl. Ha van 6 db építész pozíció, és te az építészek között az 1. vagy a sorban, akkor 6 db állásból 

választhatsz, a 2. már csak 5-ből, a 3. már csak 4-ből és így tovább. A sorrendben hátrébb álló 

jelentkezők számára sincs veszve semmi, hiszen a „gondolkodási idő” leteltével még felszabadulhat 

állás.) 

 

Nyelvi meghallgatás 
 

A Csereprogramban való részvétel elengedhetetlen feltétele a nyelvtudás igazolása, melyet 

legkönnyebben a BME Idegen Nyelvi Központ által szervezett nyelvi meghallgatáson való részvétellel 

tudsz megtenni. Ez alól mentesülsz, ha: 

1. jelentkezés kezdetét megelőző két éven belül sikeres közép- vagy felsőfokú, C típusú 

nyelvvizsgát tettél. Középfokú nyelvvizsgával „good”, felsőfokúvel „excellent” minősítést kapsz 

(előbbi igény esetén nyelvi meghallgatás alkalmával javítható). Nyelvi meghallgatás csak 

komplex (C) típusú nyelvvizsgával váltható ki. A és B nyelvvizsgát elfogadunk C-nek, ilyenkor 

a később letett nyelvvizsga dátuma számít. A nyelvvizsga időpontja (nem a bizonyítvány 

kiállításának időpontja) nem lehet az igazolások leadásának végső határidejénél két évvel 

régebbi. 

2. részt vettél külföldi részképzésen (pl. Erasmus) és igazolni tudod az oktatás nyelvét 

3. kéttannyelvű képzésre jársz, és a tárgyak legalább 50%-t idegen nyelven hallgatod 

4. hallgatsz vagy hallgattál nyelvi tárgy(ak)at a BME-n és ezt igazolni is tudod 

5. az elmúlt 2 évben már részt vettél az Idegen Nyelvi Központ nyelvi meghallgatásán 
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Ha a fentiek közül egyikkel sem rendelkezel, vagy az 1. pontban akkreditált nyelvi szint nem megfelelő 

számodra a választott álláshoz, akkor a jelentkezéshez Nyelvi meghallgatáson kell részt venned. 

Ennek időpontjairól és helyszíneiről később kapsz majd tájékoztatást. A Nyelvi meghallgatáson való 

részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, melyet a következő Facebook oldalunkon megtalálható linken 

érhetsz majd el. 

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a helyek az egyes időpontokra korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

A meghirdetett időpontokon túl további lehetőségeket kiírni sajnos nincs lehetőségünk. 

 

A nyelvi meghallgatáson két azonos tartalmú igazolást állítanak ki a meghallgatást végző tanárok: 

egyiket számodra, a másikat pedig az Egyesület számára, amit az Egyesület köteles a papír kiállításától 

számított két évig megőrizni mind papír alapú, mind pedig elektronikus formában 

 

A nyelvi meghallgatások időpontjait a regisztrációs hetek lezárultával, a nyelvtanári órarendekhez 

igazítva fogjuk meghirdetni. 

 

Az Idegen Nyelvi Központ meghallgatásain csak BME-s diákok vehetnek részt. Amennyiben nem vagy 

BME-s hallgató, azonban fenti 5 pont egyikét sem teljesítetted (vagy „good” minősítés helyett „excellent-

et” szeretnél), kérlek írj egy üzenetet az outgoing@iaeste.hu címre „nyelvi meghallgatás” tárggyal. 

 

Papírbeszedés és jelentkeztetés 
 

A fenti check-listben található papírokat bescannelve, egy pdf-be összefűzve kell elküldened az 

outgoing@iaeste.hu email címre. A scannelt anyagnak magas minőségűnek (min. 150 dpi), jól 

olvashatónak kell lennie, fotót nem fogadunk el, az anyag maximális mérete 5 MB lehet. A 

megfelelően kicsi méret eléréséhez segítséget nyújthat számodra a www.smallpdf.com oldalon 

található „pdf-leméretező” szolgáltatás. 

 

Ezen kívül ki kell töltened a pontozólapot („IAESTE Hungary_jelentkezési pontozolap_2020.xls”), 

valamint be kell regisztrálnod magad az Egyesület online rendszerébe (https://iaeste.smartsimple.ie), 

ahol minden kért adat megadása kötelező. Ennek hiányában a jelentkezésedet NEM tudjuk elfogadni. 

 

Hiánypótlási időszak 
 

Hiányos jelentkezést nem tudunk elfogadni, azonban a fent kiírt határidőig a hiánypótlás folyamatosan 

lehetséges. A pótlási időszak végéig hiányosan maradt jelentkezési anyagokat automatikusan 

diszkvalifikáljuk a versenyből. 

 

Mi alapján áll fel a jelentkezők sorrendje? 
 

Az átláthatóság és esélyegyenlőség jegyében az Egyesület mindenkire érvényes, általános pontozási 

rendszert használ, mely rendszer megtalálható az Egyesület SzMSz-ében, vonatkozó részt a GUIDE 

melléklete tartalmazza. 

 

Állásválasztás és gondolkodási idő 
 

A jelentkezők sorrendjének kihirdetése után következik az állásválasztás, mely szakonként külön, 

személyesen (vagy meghatalmazott útján) az Egyesület műegyetemi irodájában (1111 BP. Műegyetem 

rkp. 3. – K épület 3. emelet 85-ös szoba) történik. A sorrendben előrébb álló pályázók több állásból 

választhatnak egyet, a sorrendben utána következő pályázó pedig eggyel kevesebb állásból választhat 

már csak. (pl. Ha van 5 db gépész pozíció, és te a gépészek között az 1. vagy a sorban, akkor 5 db 

állásból választhatsz, a 2. már csak 4-ből, a 3. már csak 3-ból és így tovább. A sorrendben hátrébb álló 

https://www.facebook.com/iaeste.hungary/
mailto:outgoing@iaeste.hu
mailto:outgoing@iaeste.hu
http://www.smallpdf.com/
http://www.smallpdf.com/
https://iaeste.smartsimple.ie/
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jelentkezők számára sincs veszve semmi, hiszen a „gondolkodási idő” leteltével még felszabadulhat 

állás.). A gyorsaság és könnyebb ügyintézés érdekében arra kérünk, hogy a saját kategóriádba tartozó 

állások mindegyikét nézd át, illetve állítsd őket sorrendbe. Ezen kívül az online rendszerbe történő 

regisztrálás KÖTELEZŐ! 

 

Miután kiválasztottad az „állásod” 3 nap gondolkodási idő áll rendelkezésedre. Ez alatt kell eldöntened, 

ténylegesen szeretnéd-e az általad választott állást, vagy sem. Választás után az állások 

cserélgetésére nincs lehetőség, vagy elfogadod, amit választottál, vagy sem. A fenti táblázatban látható 

határidők betartása fontos, a határidők túllépése ugyanis következményekkel jár: 

Amennyiben 2020.03.15-ig nem érkezik meg a 40 000 Ft ügyintézési díj, az Egyesület részére, 

jelentkezésed az állásra automatikusan törölve lesz, és egy, a sorrendben hátrébb álló hallgató 

számára ajánljuk fel. 

 

Ha a pénz megérkezett az Egyesület számlájára, a következő lépés, hogy 2020.03.15-ig összeállítod 

személyes pályázati anyagod és eljuttatod számunkra, az outgoing@iaeste.hu email címre. Legyen 

igényes az anyag, hiszen ezt mi ellenőrzés után továbbítjuk a külföldi IAESTE-nek, ők pedig közvetlen 

a leendő munkáltatódnak!   

 

Minden dokumentumot pdf fájlban kérünk, egy név_állásreferenciaszáma.pdf –be összefésülve, ami ne 

legyen nagyobb, mint 3 MB. A csatolt portfólió (építészek, ipari termék- és formatervezők) max. 5 MB 

lehet – a megfelelően kicsi méret eléréséhez segítséget nyújthat számodra a www.smallpdf.com 

oldalon található „pdf-leméretező” program. Természetesen a beküldött anyag elektronikus 

változatainak meg kell egyezniük az eredeti okmányokkal, ellenkező esetben a jelentkezőt 

automatikusan kizárjuk a versenyből. A befizetést igazoló bizonylatot is kérjük csatolni a jelentkezés 

mellé, külön fájlban. 

 

Mit tartalmazzon a személyes pályázati anyagom? (check-list) 

 

• Angol nyelven kitöltött, saját kezűleg aláírt Student Nominated Form képpel 

• Önéletrajz az O-formon kért nyelve(ke)n 

• Motivációs levél az O-formon kért nyelve(ke)n 

• Nyelvtudás igazolása az O-formon kért nyelv(ek)en. 

• Jogviszony igazolás az O-formon kért nyelve(ke)n 

• Tantárgylista angol nyelven az érdemjegyek feltüntetésével és magyarázatával 

• Útlevél vagy EU-s országok esetén személyi igazolvány fénymásolata 

• Korábbi szakmai gyakorlat igazolása, ajánló levélre korábbi munkáltatótól az O-formon kért 

nyelve(ke)n 

• portfolió (építész, terméktervező hallgatók esetében) 

• érdemes még: szakmai ajánlólevél a megjelölt nyelv(ek)en 

 

FONTOS! Néhány ország egyéb dokumentumokat is kér, ezekre igyekszünk mi is felhívni a figyelmed, 

de az O-formhoz csatolt anyagok között is találsz ezekről információkat. Előfordul, hogy egyes 

országoknak saját listája van a jelentkezési anyag tartalmát illetően (pl. Kína), erről mindig legjobb 

tudomásunk szerint fogunk tájékoztatni. 

 

Amennyiben 2020.03.15-ig nem érkezik meg a fenti email címre a jelentkezési anyagod, jelentkezésed 

szintén semmisnek minősül, az általad választott állást felajánljuk egy a sorrendben hátrébb álló 

hallgatónak. Az Egyesület ebben az esetben pénzt visszatéríteni NEM tud. 

 

FONTOS, a jelentkezési anyagod leadásával vállalod, hogy nem létesítesz kapcsolatot sem a fogadó 

ország IAESTE tagszervezvetével, sem a munkáltatóval, amíg nem kaptál értesítést a pályázati 

mailto:outgoing@iaeste.hu
http://www.smallpdf.com/
http://www.smallpdf.com/
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anyagod elfogadásáról, vagyis arról, hogy Te nyerted meg a megpályázott pozíciót. Amennyiben ez 

mégis megtörténne, úgy automatikusan kizárásra kerülsz a Csereprogramból! 

 

Pénzbefizetés 
 

Az ügyintézési díj befizetése banki átutalással lehetséges a következő módon: 

 

Számlaszám:  10700385-27084700-5110000 

Kedvezményezett neve:  Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete – IAESTE Hungary (helyhiány esetén 

elég a Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete) 

Bank neve:  CIB Bank Zrt. 

A megjegyzés mezőbe írd be az állásod referenciaszámát és a neved. 

 

 

Fontos, hogy a befizetésről, a befizetés megindításáról szóló bizonylatot (külön fájlban) mindenképpen 

csatold a jelentkezési anyagodhoz! 

Az ügyintézési díj befizetésével vállalod, hogy amennyiben a munkáltató elfogadja jelentkezésedet, 

betöltöd nála a megjelölt pozíciót a céggel közösen meghatározott időtartam alatt. 

Amennyiben az IAESTE-n kívül álló ok(ok) miatt meggondolod magad akár az elfogadás után, nem 

áll módunkban visszafizetni a befizetett 40 000 Ft ügyintézési díjat. Ha mégis arra kerülne sor, hogy 

vissza kell mondanod a gyakorlatodat, kérjük a megfelelő mérlegelés után, de mielőbb tedd meg, hogy 

másnak is legyen esélye és elég ideje, hogy a helyedre jelentkezhessen. Ha rajtad kívülálló okok miatt 

nem jön létre az állás betöltése, 10 000 Ft-ot utalunk vissza a befizetett 40 000 Ft ügyintézési díjból. 

 

Hogyan tovább? 

 

Ha megérkezett a pénz az Egyesület számlájára, és a jelentkezési anyagod is teljes, valamint határidőig 

beérkezett az outgoing@iaeste.hu email címre, akkor nincs más dolgod, mint türelmesen várni a 

munkáltató és az Egyesület visszajelzésére. Innentől kezdve a papírmunka további részét az Egyesület 

végzi. A következő időszakban a munkáltató megkapja a pályázati anyagod. Érdemes felkészülni rá, 

hogy a bizonyos esetekben „személyes” beszélgetést is kezdeményezhetnek veled (Skype interjú). 

 

Ezek után a befizetést igazoló bizonylatot bemutatva, személyesen átveheted a hivatalos papírokat. A 

pontos átvételi helyekről és időpontokról később fogunk értesíteni. 

 

A Csereprogramból automatikusan kizárjuk azt a jelentkezőt, 

• akinek esetében a jelentkezési folyamat során szabálytalanságra, valótlan igazolásokra 

derül fény 

• aki már részt vett az Egyesület programján és etikátlanul, törvénytelenül, az Egyesület 

értékrendjével ellentmondóan viselkedett, ezzel ártva az Egyesület, a Csereprogram és 

a magyarországi felsőoktatási hallgatók jó hírének 

• aki nem tartja be az Egyesület által szabott jelentkezési határidőket 

• aki felveszi a kapcsolatot a fogadó ország IAESTE tagszervezetével vagy a 

megpályázott állást felajánló munkáltatóval 

• aki nem tudja igazolni nyelvismeretét 

 

Amennyiben a GUIDE végigolvasása után felmerülne kérdésed, fordulj bátran segítségért 

Outgoing-csapatunkhoz outgoing@iaeste.hu email címen. 

Sikeres pályázást kívánunk! 

 

Üdvözlettel, 

Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete – IAESTE Hungary 

mailto:outgoing@iaeste.hu
mailto:outgoing@iaeste.hu
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1. sz. melléklet: A jelentkezők pontozása - részlet az Egyesület 2019.11.23-i 

Küldöttgyűlésén módosított Egyesületi SZMSZ-éből. 

 

4.2.2. A jelentkezők pontozása 

 

A Csereprogramért felelős projekt tagjai kötelesek a hallgatók jelentkezéseit és 

pontozásait az alábbi pontrendszer alapján végezni: 

 

4.2.2.1. Tanulmányi eredményekre adható maximum 35 pont 

 

Az átlag számítása alap és osztatlan képzés esetén az utolsó két aktív félév átlagainak 

átlagából arányosan számítva történik, két tizedes jegyre kerekítve. Átlag esetében a 

következő számítási mód érvényes:  

á𝑡𝑙𝑎𝑔 =
∑(é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦 ∗ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡)

∑(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡)
 

 

(Példa a számítási módszerre: 
Péter eredményei: 
1. félév: Matematika A1: 5 kredit, hármas osztályzat 
            Mechanika: 3 kredit, ötös osztályzat 
2. félév: Matematika A2: 4 kredit, kettes osztályzat 
             Informatika: 2 kredit, ötös osztályzat 
Számítás: (5*3+3*5)/(5+3)=3,75 
             (4*2+2*5)/(4+2)=3 
Átlaga: (3,75+3)/2=3,34 
Pontszám:  23,38 pont / 35 pont) 
 

mesterképzés esetén: amennyiben van két teljesített aktív félév, azok átlagának 

átlaga a fentiekben leírtak alapján, ellenkező esetben a szakon elért MSc felvételi 

pontszám és a maximálisan elérhető felvételi pontszám hányadosából arányosan 

számítva (1,00=35 pont; 0,00=0) pont 

Erasmus képzésben, félév áthallgatásban résztvevők esetében a saját 

intézményben töltött utolsó két aktív félévre vonatkozó átlagokat kell figyelembe venni 

a fentiekben leírtak szerint. 

 

4.2.2.2. Szakmai tevékenységre adható maximum 30 pont 

 

Tudományos Diákköri tevékenység 

• Országos TDK 1-3. hely, különdíj: 30 pont 

• Egyetemi/Főiskolai TDK 1-3. hely, különdíj: 20 pont 

• TDK részvétel (helyezés nélkül): 5 pont 

• Adott évben csak egy, a legmagasabb elért helyezést kell pontozni! 

Párhuzamos képzés esetén, ha az 

• nappali képzés: 2 előző félév aktív volt: 15 pont 

• nappali képzés: két előző félévből 1 félév aktív: 10 pont 

• nappali képzés: mindkét előző félév passzív: 0 pont 

• esti vagy levelező képzés: 2 előző félév aktív: 7 pont 

• esti vagy levelező képzés: a két előző félévből legalább 1 félév passzív: 0 pont 
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Szakmai versenyen, pályázaton elért helyezés, különdíj: esetenként 5 pont, 
maximum 20 pont: 

• abban az esetben, ha a jelentkező az Egyesület által szervezett szakmai 
versenyen (pl.: Mérnökfutam) kvalifikálta magát az élő fordulóba, 3 pontot, 
míg ha helyezést ér el a versenyen, a helyezésért járó 5 pont mellé, plusz 
pontot kap. Ezek helyezések szerint a következők; III. helyezés: +5 pont, II. 
helyezés: +7 pont, I. helyezés: +10 pont.  

 

Tanszéken végzett munka, demonstrátori munka: félévenként 5 pont, maximum 15 pont 

Szakmai publikáció: esetenként 5 pont, maximum 20 pont 

Konferencia részvétel: esetenként 5 pont, maximum 15 pont 

 

4.2.2.3. Közéleti tevékenységre adható maximum 35 pont 

 

IAESTE tevékenység a jelentkezést megelőző időszak alapján. A pontok megszerzésének 

elengedhetetlen feltétele, hogy a jelentkező a pályázat leadása előtt legalább 1 évvel 

csatlakozzon az Egyesülethez, valamint minimum fél évvel a pályázás előtt válasszák Taggá. 

Minden poszt esetében, a mindenkori Nemzeti Bizottság szavazza meg a pontszámokat.  

Poszt betöltése esetén maximális pont akkor adható, ha az minimum egy év időtartamú volt, 

ez alól kivételt képeznek a projektvezetői pozíciók. 

• Elnökségi, Nemzeti Titkári munka: maximum 35 pont 

• Helyi koordinátori, Projektvezető: maximum 30 pont 

• Tagsági tevékenység: maximum 20 pont 

Nemzetközi és országos szervezeti tevékenység (AIESEC, ESN, ESTIEM stb.). 

Minden tevékenységre minimum egy év munka után adható maximális pont, félév 

tevékenység után legfeljebb a maximálisan adható pontok 50%-a 

• tag: 7 pont 

• vezetőségi tag: 13 pont 

HÖOK, egyetemi/főiskolai hallgatói érdekképviseleti tevékenység 

• tag: 7 pont 

• elnök: 13 pont 

Kari hallgatói érdekképviseleti tevékenység 

• tag: 3 pont 

• elnök: 7 pont 

Egyetemi/főiskolai, kari, kollégiumi szintű szakmai csoportban való tevékenykedés 

• tag: 3 pont 

• elnök: 7 pont 

Egyetemi/főiskolai, kari, kollégiumi szintű egyéb öntevékeny (nem szakmai) csoportban való 

tevékenykedés 

• tag: 1 pont 

• elnök: 3 pont 

Sport tevékenység (olimpiai sportágban, a felsőoktatásban eltöltött évek alatt) 

• országos bajnokságon elért dobogós helyezés: helyezésenként 3 pont 

• nemzetközi bajnokságon elért dobogós helyezés: helyezésenként  pont 

 

Összesen: 100 pont 
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Pontegyenlőség esetén az elért részpontok alapján: a szakmai pontok, további 

pontegyenlőség esetén a tanulmányi pontok, további pontegyenlőség esetén a közéleti 

pontok alapján kell az azonos ponttal rendelkező jelentkezőket rangsorolni. További 

pontegyenlőség esetén az összes teljesített kredit a figyelembe veendő, melyet mester- illetve 

PhD képzés esetén az alapképzésben teljesített kreditek és a mesterképzésben ill. PhD 

képzésben teljesített kreditek összege ad.  

Azoknak a diákoknak, akik egyszer már kiutaztak olyan AC offer-re1, mely nem minősül 

megmaradt állásnak, a pontszámát 0,8-as, akik már kétszer vagy többször kiutaztak, 0,6-os 

szorzóval be kell szorozni. 

A jelentkezőknek minden pontozandó tevékenységüket hiteles igazolással kell 

érvényesíteniük a Csereprogramért felelős elnökhelyettes által meghatározott 

helyen és időpontokban.

 
1 rendes csereidőszakos állás  
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2. sz. melléklet 

 
Február 20-án kerül megrendezésre az IAESTE Hungary szervezésében az Accenture nyílt 
nap. Az irodalátogatáson való részvétellel az 1. sz. mellékletben megszerezhető pontokon 
felül 10 plusz pont szerezhető. Az irodalátogatás előregisztrációhoz kötött, melyről pontosabb 
információkat Facebook oldalunkon találhatsz majd. 
  

https://www.facebook.com/iaeste.hungary/
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3. sz. melléklet: Segédlista a pontszámításhoz benyújtható dokumentumokról az 

Egyesület 2019.11.23-i Küldöttgyűlésén módosított Egyesületi SZMSZ-e alapján. 

 

Tanulmányi eredmények igazolása 

alap és osztatlan képzés esetén: az előző két aktív félév leckekönyv-kivonata 

mesterképzés esetén: amennyiben van két teljesített aktív félév, azok átlagának 

átlaga a fentiekben leírtak alapján, ellenkező esetben a szakon elért MSc felvételi 

pontszámot igazoló dokumentum 

Erasmus képzésben, félév áthallgatásban résztvevők esetében a saját 

intézményben töltött utolsó két aktív félév leckekönyv-kivonata 

 

Szakmai tevékenység igazolása 

Tudományos Diákköri tevékenységet igazoló oklevél 

• Országos TDK 1-3. hely, különdíj oklevele 

• Egyetemi/Főiskolai TDK 1-3. hely, különdíj oklevele 

• TDK részvétel (helyezés nélkül) oklevele 

Párhuzamos képzés igazolása (a Tanulmányi Osztály igazolása szükséges az utolsó két félév 

hallgatói státuszáról). 

Szakmai versenyen, pályázaton elért helyezés, különdíj oklevele/igazolása. 

IAESTE Hungary által szervezett szakmai versenyen elért helyezés igazolása. 

Tanszéken végzett munka, demonstrátori munka igazolása. 

Szakmai publikáció igazolása/bemutatása. 

Konferencia részvétel igazolása. 

 

Közéleti tevékenység igazolása 

• IAESTE tevékenység igazolása az Egyesület mindenkori Elnöke által aláírt 

igazolással, a betöltött poszt, és időtartama megjelölésével 

• Egyetemi/főiskolai, kari, kollégiumi szintű szakmai csoportban való tevékenykedés 

igazolása a betöltött poszt megjelölésével 

• Egyetemi/főiskolai, kari, kollégiumi szintű egyéb öntevékeny (nem szakmai) 

csoportban való tevékenykedésről kiállított igazolás a poszt megjelölésével 

• Sport tevékenység (olimpiai sportágban, a felsőoktatásban eltöltött évek alatt) 

igazolása oklevél bemutatásával 

 

FONTOS! Minden bemutatott igazolás csak az azt kiállító intézmény, egyesület, klub, 

szervezet stb. felsővezetője hiteles aláírásával elfogadható. A hivatalos igazolások 

bemutatása büntetőjogi felelősséged tudatában történik. 


