Egyetemi BME ösztöndíj pályázat
Pályázati felhívás a 2016/17. tanév őszi félévre
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet
(EHK) Egyetemi BME ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
11. § alapján azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken
túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet végeznek.

Pályázati feltételei
A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy
osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a 2015/16. tanév
tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, és kiemelkedő tanulmányi, szakmai,
tudományos tevékenységet folytatott. A képesítési követelményben rögzített, az adott képzés
oklevelének megszerzéséhez szükséges tevékenységekért nem adható pont.
Egyetemi BME ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki 2015/16. tanév tavaszi félévében a
BME-n minimum 20, a kreditindex (ösztöndíj index) számításba is beszámítandó kreditet teljesített, és súlyozott tanulmányi átlaga (átlag) a tavaszi félévben legalább 3,50. A pályázat leadásával a
pályázó hozzájárul, hogy a BME munkatársai a pályázat elbírálásához szükséges adatokat átadják
az EHK-nak.

Elbírálás alapelvei
A pályázó által a 2015/16. tanév tavaszi félévében nyújtott:
– szakmai és tudományos tevékenység
– tanulmányi teljesítmény
– nyelvi teljesítmény
A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt tájékoztatón. A pályázatokat
az EHK saját hatáskörben bírálja el.
A pályázat elutasításra kerül, ha a pályázó nem ér el legalább 40 pontot.

A pályázás folyamata
Pályázati adatlapot az ebme.bme.hu honlapon kell kitölteni, és az igazolásokat ugyanitt kell feltölteni.
2016. november 7-től november 15-ig a pályázónak a honlapon személyes meghallgatása és a
pályázati anyag eredeti példányának bemutatása céljából időpontra kell jelentkeznie. A pályázók
személyes meghallgatása alkalmával a pályázónak személyesen kell bemutatnia az általa feltöltött
pályázati anyagot az EHK-nak (eredeti dokumentumokat is szükséges hozni). A személyes meghallgatásokra az EHK irodájában (K épület I. emelet 61.) kerül sor. A pályázó személyes megjelenése helyett indokolt esetben (külföldön való tartózkodás, betegség) meghatalmazott is eljárhat,
előzetes egyeztetést követően. Az igazoló dokumentumokat a meghirdetett időpontokban kell
benyújtani személyesen.
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Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
– kitöltött adatlap (a kitöltött adatlapot fel kell tölteni a rendszerbe és a személyes bemutatásra kinyomtatva is be kell hozni)
– a mellékletek listája
– publikációs/előadás/poszter adatlap, amennyiben van publikáció, előadás vagy poszter
– szakkollégiumi/tudományos egyesület vezetője által kiállított igazolás a szakmai tevékenységről (kérjük, külön legyen feltüntetve a közösségi tevékenység és a tudományos
tevékenység is az igazoláson belül)
– az egyéb tevékenységekről rövid beszámolót kérünk
– a pályázó 2015/16. tanév tavaszi félévi teljesítményének igazolásai másolatának feltöltése a fent megadott honlapra, másolatok leadása a személyes bemutatás alkalmával és az
eredeti dokumentumok személyes bemutatása:
– OTDK oklevél másolata
– megszerzett nyelvvizsga fénymásolata (nyelvvizsga bizonyítvány másolat, minden, eddig megszerzett nyelvvizsgáról, magyar nyelvű igazolás)
– szakmai tevékenység (ajánlás, oklevél másolat)
– szabadalom esetén a szabadalmi hivatal igazolása
– pályázatról, tanulmányi versenyről oklevélmásolat
Amennyiben idegen nyelven készült a munka, szükséges csatolni egy magyar nyelvű, rövid leírást
róla.
Az igazolások eredetiségét az EHK ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató a pályázatból való kizárással büntethető, és az EHK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK állapítja meg a pályázatok elbírálása során, a beérkezett
pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások
kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az Egyetemi BME ösztöndíj
az aktuális félévben 5 hónapra kapható.

Határidők
A pályázat során figyelembe vehető szakmai és
tudományos tevékenységek

2016. február 7 – 2016. augusztus 28.

Online feltöltés határideje

2016. november 10. 23:59

Személyes bemutatás

2016. november 10 – november 16.

Előzetes eredmény

2016. november 17.

Végleges eredmény

2016. november 23.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs
mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.
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Eredmény
Az EHK a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé a saját
honlapján (http://www.ehk.bme.hu/).
A végleges eredményt az EHK a saját honlapján (http://www.ehk.bme.hu/) hozza nyilvánosságra. A pályázat leadásával a pályázó beleegyezik, hogy a pályázó nevét az EHK nyilvánosságra
hozhatja.

Adatvédelem
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

Felszólalás, fellebbezés
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet az előzetes eredmény közzétételétől
számított 5 napon belül az EHK-nál. A felszólalási szándékát a palyazat@sc.bme.hu címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában
a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel
élhet a pályázó.
2016. október 28.
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