Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviselet
Kari BME ösztöndíj
Pályázati felhívás
2018/2019. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)
Hallgatói Képviselet (GTK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11. §
alapján a mintatantervben meghatározott követelményeken túlmutató, a GTK-hoz köthető szakmai és tudományos
tevékenységet folytató hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.
Pályázati feltételei
A pályázaton részt vehet a GTK bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki legalább egy lezárt, aktív félévvel rendelkezik a GTK-n, és az
elbírálást megelőző félévben kiemelkedő tanulmányi, szakmai vagy tudományos tevékenységet folytatott.
Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.
A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova
pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel
nem pályázhat.
A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó “Szakmai tevékenység” vagy “Tanulmányi versenyek” kategóriában
rendelkezzen figyelembe vehető teljesítménnyel (az 1.7. kategória kivételével). Tanulmányok során elszámolt
tevékenység (pl. projektfeladat) nem számíttatható be szakmai munkaként. Ugyanazon tevékenység csak egy
kategóriában értékelhető!
Amennyiben a pályázó adott szakmai tevékenysége során nem a GTK-t képviselte, úgy ezen teljesítménye az 1.7.
(egyéb nem kari szintű tudományos, szakmai munka) szerint kerül értékelésre.
Elbírálás alapelvei
A pályázat elbírálását a GTK HK saját hatáskörben végzi a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.
Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek és eredmények: szakmai teljesítmény, demonstrátori
tevékenységhez köthető, azon túlmutató teljesítmény, idegen nyelvi teljesítmény, tanulmányi verseny eredménye.
Pontrendszer
Egy
A
tevékenységre kategóriában
adható max. elérhető max.
pontszám
pontszám
-

Tevékenység
1. Szakmai tevékenység
1.1. Szabadalom, újítás

0-30

-

1.2. Kutatás, publikáció

0-15

-

0-2

12

0-6
0-4

12

1.6. Egyéb kari szintű szakmai, szervezeti tevékenység, tudományos munka

0-8

16

1.7 Egyéb nem karon végzett, de karhoz köthető szakmai, szervezeti
tevékenység, tudományos munka

0-6

12

1.3. Kurzusokon, előadássorozaton, foglalkozásokon, műhelymunkán való
előadás tartása
1.4. Országos/nemzetközi konferencián való előadás tartása
1.5. Kiscsoportos műhelymunka
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1.8. Szakmai gyakorlat
2. Demonstrátori tevékenységhez köthető,
teljesítmény
3. Nyelvvizsga
3.1. Általános középfokú (B2, írásbeli vagy szóbeli)
3.2. Általános középfokú (B2, komplex)
3.3. Általános felsőfokú (C1, írásbeli vagy szóbeli)
3.4. Általános felsőfokú (C1, komplex)
3.5. Szaknyelvi nyelvvizsga
3.6. Tolmács-és szakfordító nyelvvizsga
3.7. Egyéb értékelhető nyelvi teljesítmény
4. Tanulmányi versenyek
4.1. TDK (1., 2., 3. hely)
4.2. TDK dicséret, különdíj, kiemelt különdíj
4.3. OTDK (1., 2., 3.hely)

azon

túlmutató

4.4. OTDK dicséret, különdíj, kiemelt különdíj

0-4

-

0-4

8

2
4
3
6
2
6-8
0-4
12, 10, 8
2, 4, 6
12, 10, 8

16
-

2, 4, 6

4.5. TDK, OTDK részvétel (4.1. és 4.3. esetében nem jár)

2, 4

-

4.6. Esettanulmányi verseny (nemzetközi, nemzeti, helyi)
4.7. Egyéb szakmai diákverseny (nemzetközi, nemzeti, helyi)
4.8. Dékáni, rektori dicséret (saját intézmény esetén)

0-15
0-10
4, 6

20
15

A pályázás folyamata
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával lehetséges.
A pályázati adatlapot a GTK HK irodájában ügyeleti időben kell leadni az ütemezésben megadott határidőig.
Ezen felül a pályázó köteles részt venni pályázatával összefüggésben személyes meghallgatáson, amelyen köteles
bemutatni az általa végzett tevékenységeket igazoló dokumentumokat, amennyiben az eredeti példány leadása nem
lehetséges (pl. nyelvvizsga bizonyítvány).
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
Az online beszámoló megtalálható az alábbi linken. A beszámolónak tartalmazza a pályázó által elvégzett egyéni
tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását.
A pályázathoz szükséges leadni a kitöltött Pályázati adatlapot, ahol a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban
számít pontszámra. Pontszám csak arra a teljesítményre adható, melyet a pályázó eredeti, hivatalos
dokumentummal alá tud támasztani.
Idegen nyelvű igazolások, dokumentumok esetén szükséges leadni annak magyar nyelvű összegzését is.
A valóságnak nem megfelelő adatok megadása a pályázat azonnali kizárását vonja maga után!
Az igazolásoknak a pályázati kiírás szerint a pályázat során figyelembe vehető időtartamra kell vonatkozniuk.
Igazolások
A benyújtott dokumentumokon meg kell jelölni, hogy a pályázó mely kategóriákban kívánja benyújtani az adott
igazolást!
Szakmai tevékenység
● Ha a hallgató publikált vagy kutatást végzett, a pályázathoz szükséges csatolni egy minimum 1, maximum
3 oldalas kivonatot, amelyben részletezi a kutatását és publikálás esetén feltünteti a megjelenések pontos
helyét, illetve ki kell tölteni a Publikációs adatlapot. (Az adatlap letölthető a GTK HK hivatalos honlapjáról.)
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● Amennyiben a hallgató valamely konferencián előadást tartott, úgy szükséges 1-3 A4 oldalban
részleteznie, hogy azt milyen nyelven és témában tette, valamint szükséges csatolni a konferencián való részvételt
tanúsító dokumentumot, illetve ki kell tölteni a Publikációs adatlapot. (Az adatlap letölthető a GTK HK
hivatalos honlapjáról.)
● Szakmai gyakorlatként a képzéshez kapcsolódó (de a képzési és kimeneti követelményekben (KKK)
meghatározott követelményeken felüli) szakmai gyakorlati tevékenység fogadható el. A pályázathoz
szükséges csatolni a KKK-ként teljesített szakmai gyakorlat igazolását, valamint a pályázat során figyelembe
veendő szakmai gyakorlatot felügyelő személy által kiállított igazolást, mely tartalmazza a végzett munka
részletes leírását a ledolgozott munkaórák feltüntetésével. (A sablon letölthető a GTK HK hivatalos honlapjáról.)
● A kiscsoportos műhelymunka esetében szükséges a műhely vezetője által kiállított és a műhelymunkát
gesztoráló személy által hitelesített igazolás a pályázó által tárgyidőszakban végzett tevékenység részletes leírásával
(munkaóra feltüntetésével) és értékelésével, annak eredményeit is feltüntetve. (A sablon letölthető a GTK HK
hivatalos honlapjáról.)
● Amennyiben a pályázó szakmai, tudományos szervezet tagja és ennek keretében végez tevékenységet,
szükséges a szervezet vezetője által kiállított igazolás a szakmai tevékenységről, melyben részletezik a pályázó
által a tárgyidőszakban végzett szakmai tevékenységet és értékelik azt. A tagság önmagában, tevékenységek
nélkül nem ér pontot. A szakkollégiumi tevékenység szakmai, tudományos szervezeti tevékenységként nem
ismertethető el. (A sablon letölthető a GTK HK hivatalos honlapjáról.)
Demonstrátori tevékenységhez köthető, azon túlmutató teljesítmény
● Demonstrátori tevékenységhez köthető, azon túlmutató teljesítmény esetén szükséges a tanszék/oktató
igazolása ezen tevékenység részletes leírásáról és annak időtartamáról.
Nyelvi teljesítmény
● A pályázat elbírálása során nyelvi teljesítményként kizárólag a KKK-n túl megszerzett nyelvvizsgabizonyítvány vehető figyelembe! Amennyiben a pályázó a KKK-hoz elfogadtatni kívánt nyelvből a KKKhoz szükséges fokozatnál magasabb szintű nyelvvizsgával rendelkezik, úgy a két szintre adható pontok
különbségét fogja kapni.
● Általános és szaknyelvi nyelvvizsga pont csak abban az esetben szerezhető együttesen, amennyiben a pályázó
ugyanazon a nyelvből ugyanazon a szinten nem rendelkezett nyelvvizsgával.
● A pályázathoz szükséges csatolni az elismertetni kívánt elmúlt félévben megszerzett nyelvvizsga
bizonyítvány fénymásolatát, valamint a pályázó köteles csatolni a KKK-hoz elfogadtatni kívánt nyelvvizsga
bizonyítvány fénymásolatát.
● Egy nyelvből letett legmagasabb szintű vizsga számítható be.
Tanulmányi versenyek
● Versenyeredmények esetében a pályázónak csatolnia kell az oklevél fénymásolatát. A kategóriában szereplő
pontszámok alkalmanként értendőek.
Esettanulmányi, illetve szakmai diákverseny esetében a pályázathoz szükséges csatolni 1-3 oldalas beszámolót,
melyben a pályázó részletezi a verseny körülményeit (például: a verseny helyszíne, zsűri tagjai, a verseny szakmai
jelentősége, indulók száma, verseny hossza), valamint a versenykiírást.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A pályázat elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a GTK HK a pályázatok elbírálása során állapítja meg.
Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a GTK HK
állapítja meg az elnök javaslatára.
A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.
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Határidők
Őszi félév

A pályázat által vizsgált időtartam
A pályázat benyújtásának határideje
A végleges eredmény kihirdetése
Kifizetés időpontja

2018. február 1. - 2018. augusztus 31.

2018. november 1. 23:59
2018. november 17.
2018. december 10.

A pályázat által vizsgált időtartam
A pályázat benyújtásának határideje
A végleges eredmény kihirdetése

Tavaszi félév
2018. szeptember 1. - 2019. január 31.

2019. május 8. 23:59
2019. május 17.

Kifizetés időpontja
2019. június 7.
A pályázaton mindig a beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint, vagy
a beszámolási időszak pályázat leadási határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és
elutasításra kerül.
Eredmény
A végleges eredményt a GTK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.
Adatvédelem
A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a GTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a
hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a
pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.
Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es
számú kérvény leadásával.
2018. október 25.
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Képviselet
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