
 

 

 

 

 

„SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJ A LEGKIEMELKEDŐBB TUDOMÁNYOS MUNKÁÉRT”  

elnevezésű díj megítélésének szabályzata 

 

1. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem diákkutatói díját a Szenátus alapította meg
1
, 

és egységesen az egész egyetemre vonatkozik. Az egyetem sokszínűségét figyelembe véve 

különböző tudományterületeken kerül kiosztásra, arra törekedve, hogy lehetőleg több rokon 

szak diákjai mérettessenek meg a díjért. A megállapított tudományterületeken belül (lásd 1-es 

számú melléklet) évente legfeljebb egy végzős alapképzéses és egy végzős mesteri szakos 

hallgatónak ítélhető oda a díj. 

2. A díjat pályázati úton lehet elnyerni. A pályázatot a Sapientia EMTE Tehetséggondozási és 

Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) a tanév elején hirdeti meg, közzétéve a pályázás 

feltételeit, az elbírálás szempontjait (lásd 2-es számú melléklet) és a benyújtási határidőt (a 

tanév vége előtt, május első fele).  

3. A díj oklevélből és pénzbeli jutalomból áll, amely minden évben az évzáró ünnepségeken 

kerül átadásra az adott helyszíneken, az egyetemi vagy kari Tehetséggondozási Bizottságok 

képviselői által. A pénzbeli jutalom értékét a Szenátus állapítja meg. 

4. Az egyes tudományterületekre beérkezett pályázatokat egy bizottság bírálja el. A 

szakterületenként nevesített bizottság 3 oktató/kutató tagból (köztük egyetemi/kari ETDT 

oktatói taggal/tagokkal), illetve az (kari és/vagy egyetemi) ETDT egyik hallgatói tagjából áll, 

akiket a Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) kér 

fel.  

5. A Maximus diákkutatói díjak odaítéléséről az ETDT dönt, az egyes szakterületek bíráló 

bizottságainak javaslata alapján. 

                                                           
1 1969/2017.02.24-i  döntés: A Szenátus jóváhagyja a Sapientia EMTE által adományozható díjakról szóló 

szabályzat kiegészítését a Sapientia EMTE Kiváló kutatója, a Teller Ede-emlékérem, valamint a “Sapientia 

Maximus” díj a kiemelkedő hallgatói tudományos munkáért kitüntetésekre vonatkozó rendelkezésekkel (5. 

melléklet). 
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- 4. melléklet 



A pályázat kiírásával és elbírálásával kapcsolatos rendelkezések 

 

1. A díjra végzős évfolyamra beiratkozott alapképzési és mesteri hallgatók pályázhatnak 

(tanulmányaik meghosszabbítását végző hallgatók nem pályázhatnak). Csak olyan tudományos 

eredmények vehetők figyelembe, amelyek a Sapientia EMTE-vel való aktív hallgatói jogviszony 

időszaka alatt születtek. 

2. Az 2-es számú Mellékletben meghatározott kritériumrendszer alapján összeállított pályázatot 

lezárt borítékban a Kari Tanulmányi Titkárságra kell leadni a meghirdetett határidőre. A 

pályázatnak részletes információkat kell tartalmaznia az adott teljesítmény háttéradataira 

vonatkozóan: így pl. kari TDK-n való részvétel esetében: szerző(k) neve és szakja, dolgozat címe, 

témavezető(k) neve, TDK helyszíne és időpontja, elért helyezés. A pályázathoz mellékelni kell a 

bizonyító dokumentumokat fénymásolva (pl. oklevelek, részvételi lap, megjelent publikációk, 

programfüzet stb.).  

3. A bíráló bizottság az adott tudományterületen a legtöbb pontszámot elért egy-egy végzős 

alapképzéses, illetve mesterszakos hallgatónak ítélheti oda a diákkutatói díjat. Kivételes esetben 

(azonos vagy nagyon közeli pontszámoknál) dönthet úgy a bizottság, hogy megosztva adja ki a 

díjat (ilyen esetben a pénzbeli jutalom is megosztásra kerül). A díj odaítéléséhez az alapképzéses 

hallgatók esetében minimum 50 pontot, míg a mesterszakos hallgatók esetében minimum 80 

pontot kell a pályázónak elérnie. 

4. A Sapientia Maximus hallgatói díj az 1. számú mellékletben részletezett kategóriákban kerül 

kiosztásra: 

5. Olyan esetekben, amikor hallgató szakja egy adott tudományterületre van besorolva, de a hallgató 

egy másik tudományterülethez (is) kötődő témában kutat, az ETDT dönti majd el, hogy mely 

tudományterületnek megfelelő kategóriába kerül elbírálásra a hallgató tudományos munkássága.  

6. Ha egy adott tudományterületi besorolásnál 3 éves és 4 éves képzések egyaránt szerepelnek, a 

különböző képzési időtartamból adódó hátrányok kompenzálása végett az alábbi szorzók 

alkalmazandók. 

- BSc szakoknál a 3 éves képzésben részt vevő hallgatók esetében 1,18-as szorzó alkalmazandó 

a 4 éves képzésekhez viszonyítva. 

- MSc szakoknál a szorzó 1,14 azoknál a diákoknál, akik összesen csak 3+2 évet végeztek, 

szemben a 4 +2 éves képzéssel. 

 



7. A 2. mellékletben található pontozási rendszer szerint megállapított értékelés az összesített 

pontszám minimum 80%-át adhatja, és legfeljebb 20%-ot az adott tudományterületre vonatkozó, 

egyedi kritériumok szerinti pontszám eredményezhet, amennyiben az adott tudományterület bíráló 

bizottsága erre javaslatot tesz (a pályázat meghirdetése előtt), és a Sapientia EMTE 

Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) ezt elfogadja. 

 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, 

A Szenátus elnöke 



1-es számú MELLÉKLET 

Tudományterületi 

besorolások 

Sapientia BSc szakok Sapientia MSc szakok 

Műszaki Tudományok Automatika és alkalmazott 

informatika, Gépészmérnöki, 

Távközlés, Számítástechnika 

Mechatronika, Informatika 

Fejlett mechatronikai 

rendszerek, Számítógépes 

irányítási rendszerek, 

Szoftverfejlesztés 

Agrártudományok Kertészmérnöki, 

Agrármérnöki, Tájépítészet, 

Agrár- és élelmiszeripari 

gazdaság, Élelmiszeripari 

mérnök, Közélelmezési és 

agroturisztikai mérnök-

menedzser (amennyiben a 

kutatási eredmények 

agrártudományi jellegűek) 

Növényorvos, Fenntartható 

Biotechnológia (amennyiben a 

kutatási eredmények 

agrártudományi jellegűek) 

Természettudományok Környezettudomány, 

Környezetmérnök, 

Génsebészet  

Környezetvédelem és 

monitoring 

Fenntartható biotechnológiák 

mesterképzés (amennyiben a 

kutatási eredmények 

környezetmérnöki jellegűek); 

Humántudományok Világ- és összehasonlító 

irodalom – angol nyelv és 

irodalom, Román nyelv és 

irodalom – angol nyelv és 

irodalom, Fordító és tolmács, - 

Filmművészet, fotóművészet, 

média. 

Fordító és tolmács, 

Filmtudomány 

Társadalomtudományok Kommunikáció és PR 

(Csíkszereda), Kommunikáció 

és közkapcsolatok 

(Marosvásárhely), 

Közegészségügyi 

szolgáltatások és politikák, , 

Szociológia, Humánerőforrás, 

Nemzetközi kapcsolatok és 

európai tanulmányok 

Kommunikáció és 

közkapcsolatok, Diplomácia és 

interkulturális tanulmányok 

Közgazdaság és Jog Jog, Marketing, Általános 

közgazdaság, Könyvelés és 

gazdálkodási Informatika, 

Gazdasági informatika, 

Közélelmezési és 

agroturisztikai mérnök-

menedzser (amennyiben a 

kutatási eredmények 

közgazdasági jellegűek) 

 Alkalmazott közgazdaságtan 

és pénzügy, Vezetés és 

szervezés 

 



 

2. sz. melléklet: A MAXIMUS HALLGATÓI DÍJ ÉRTÉKELÉSÉNEK PONTOZÁSI 

RENDSZERE 

Teljesítménymutató Pontszám Megjegyzés 
Elért 

pontszám 

Tudományos diákköri konferencia 
 

Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia 

(OTDK) 

I. díj: 70 pont 

II. díj: 60 pont 

III. díj: 50 pont 

dicséret/különdíj: 30 

pont 

részvétel: 10 pont 

Egyéni (egyszerzős) 

részvétel esetén az 

elért pontszám 1-es 

szorzóval bír; 

 

Csoportos 

(többszerzős) 

részvétel esetén a 

szorzó: 

0,71 (két szerző), 

0,58 (három szerző), 

0,5 (négy szerző), 

0,45 (öt vagy több 

szerző) 

 

 

Erdélyi Tudományos 

Diákköri Konferencia 

(ETDK) 

I. díj: 45 pont 

II. díj: 35 pont 

III. díj: 25 pont 

dicséret/különdíj: 15 

pont 

részvétel: 5 pont 

 

Kari Tudományos Diákköri 

Konferencia (KTDK) 

I. díj: 25 pont 

II. díj: 15 pont 

III. díj: 10 pont 

dicséret/különdíj: 5 

pont 

részvétel: 2 pont 

 

TDK-n kívüli más diákkonferenciák/szakmai versenyek 

TDK-n kívüli más 

nemzetközi 

diákkonferencia/ 

szakmai verseny 

I. díj: 50 pont 

II. díj: 30 pont 

III. díj: 20 pont 

dicséret/különdíj: 15 

pont 

részvétel: 4 pont 

Egyéni (egyszerzős) 

részvétel esetén az 

elért pontszám 1-es 

szorzóval bír; 

 

Csoportos 

(többszerzős) 

részvétel esetén a 

szorzó: 

0,71 (két szerző), 

0,58 (három szerző), 

0,5 (négy szerző), 

0,45 (öt vagy több 

szerző) 

 

 



 

TDK-n kívüli más 

országos/nemzeti szintű 

diákkonferencia/ 

szakmai verseny  

 

I. díj: 40 pont 

II. díj: 25 pont 

III. díj: 15 pont 

dicséret/különdíj: 10 pont 

részvétel: 3 pont 

Egyéni (egyszerzős) 

részvétel esetén az 

elért pontszám 1-es 

szorzóval bír; 

 

Csoportos 

(többszerzős) részvétel 
esetén a szorzó: 

0,71 (két szerző), 0,58 

(három szerző), 0,5 

(négy szerző), 0,45 (öt 

vagy több szerző) 

 

TDK-n kívüli más helyi szintű 

szakmai verseny I. díj: 15 pont 

II. díj: 10 pont 

III. díj: 5 pont 

dicséret/különdíj: 3 pont 

részvétel: 1 pont 

 

Szakmai konferenciákon való részvétel 

Nemzetközi szakmai 

konferencián való részvétel 

Előadó: 45 pont 
Egyéni (egyszerzős) 

részvétel esetén az 

elért pontszám 1-es 

szorzóval bír; 

 

Csoportos 

(többszerzős) részvétel 
esetén a szorzó: 

0,71 (két szerző), 0,58 

(három szerző), 0,5 

(négy szerző), 0,45 (öt 

vagy több szerző) 

 

 

Társszerző: szorzó szerint 

Országos szintű szakmai 

konferencián való részvétel 

Előadó: 35 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Helyi/regionális szintű 

konferencia 

Előadó: 20 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Nemzetközi szakmai 

konferencián bemutatott poszter 

Előadó: 35 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Országos szintű szakmai 

konferencián bemutatott poszter 

Előadó: 30 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Helyi szintű szakmai 

konferencián bemutatott poszter 

Előadó: 20 pont  

Társszerző: szorzó szerint  

Publikációk 

ISI pontszámmal rendelkező 

folyóiratban 

Főszerző: 100 pont Egy szerző esetén az 

elért pontszám 1-es 

szorzóval bír; 

 

Csoportos részvétel 
esetén a szorzó: 

0,71 (két szerző), 0,58 

(három szerző), 0,5 

(négy szerző), 0,45 (öt 

vagy több szerző) 

 

 

Társszerző: szorzó szerint 

Nemzetközi adatbázisban 

jegyzett szakmai folyóiratban 
Főszerző: 80 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

CNCSIS által elismert referált 

szakmai folyóiratban 
Főszerző: 60 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Más referált szakmai 

folyóiratban 

Főszerző: 40 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Más nem referált szakmai 

folyóiratban 

Főszerző: 20 pont  

Társszerző: szorzó szerint 

Nemzetközileg elismert hazai és 

külföldi referált tudományos 

konferencia kötetében 

megjelent cikk 

Főszerző: 50 pont 
 

Társszerző: szorzó szerint 
 

 



Regionális/helyi jelentőségű 

referált tudományos 

konferencia kötetében 

megjelent cikk 

Főszerző: 35 pont 
Egy szerző esetén az 

elért pontszám 1-es 

szorzóval bír; 

 

Csoportos részvétel 
esetén a szorzó: 

0,71 (két szerző), 0,58 

(három szerző), 0,5 

(négy szerző), 0,45 (öt 

vagy több szerző) 

 

 

Társszerző: szorzó szerint 
 

Nemzetközileg elismert hazai és 

külföldi tudományos 

konferencia kötetében 

megjelent kivonat 

Főszerző: 25 pont 
 

Társszerző: szorzó szerint 
 

Regionális/helyi jelentőségű 

tudományos konferencia 

kötetében megjelent kivonat 

Főszerző: 15 pont  

Társszerző: szorzó szerint  

Könyv 
Teljes könyv: 50 pont 

Könyvfejezet: 25 pont 

 

Tudományos igényű filmterv-

készítés 
30 pont 

 

Nemzetközi jelentőségű 

kutatási ösztöndíj (pl. 

Collegium Talentum, Nemzet 

Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj) 

50 pont 

  

Országos/nemzeti jelentőségű 

kutatási ösztöndíj (pl. Székely 

Előfutár Ösztöndíj) 

40 pont 
  

Helyi jelentőségű kutatási 

ösztöndíj 
20 pont 

  

Kutatási projektekben való hivatalos részvétel (szerződésben történő nevesítéssel) 

Nemzetközi jelentőségű 

kutatási pályázatban való 

részvétel 

Kutató tag: 25 pont   

Országos jelentőségű kutatási 

pályázatban való részvétel 
Kutató tag: 20 pont   

KPI pályázatban való részvétel Kutató tag: 15 pont   

Megbízásos (önkormányzat, 

ipari partner stb.) kutatásokban 

való részvétel 

Kutató tag: 15 pont   

Más szakmai megvalósítás Maximum 15 pont a mentor tanár írásbeli 

javaslatára és indoklásával, és az KTB 

jóváhagyásával 

 

 


