Gólyatábor szervezői egyetemi ösztöndíj
Pályázati felhívás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet
(EHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a
tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a gólyatábor előkészítéséhez, lebonyolításához
nyújtott segítség ösztönzése és elismerése érdekében.

Pályázati feltételek
A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű osztatlan, alap-, mester- vagy doktori
képzésén tanuló aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a 2017 augusztusában
megrendezésre kerülő valamely egyetemi gólyatábor előkészítésében, lebonyolításában segített.

Elbírálás alapelvei
Gólyatábor előkészületek elősegítése, hallgatói igények összefogása: 0–50 pont/gólyatábor
Gólyatábor lebonyolításban helyszíni segítség: 0–200 pont/gólyatábor
Gólyatábor utómunkálatainál segítségnyújtás: 0–100 pont/gólyatábor
A pontozás függ az elvégzett feladatok mennyiségétől, minőségétől, illetve az ezekre fordított
időtől.
Egy pont 1000 forintot ér.

A pályázás folyamata
A részletes tevékenységet tartalmazó beszámoló elkészítése határidőre, és eljuttatása az EHK-nak
a palyazat@ehk.bme.hu e-mail címre.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
NEM szükséges további igazolás csatolása.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj
nagyságát az EHK állapítja meg a gólyatábort szervező Kari Hallgatói Képviselet javaslatára, a
beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése
egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított
juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők
A pályázat keretében figyelembe vett időszak

2017.június 14 – 2017.szeptember 10.

Jelentkezés határideje

2017. szeptember 13. 12:00

Eredmény közzététele

2017. szeptember 19.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott
pályázatok nem bírálhatók el. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
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Eredmény
A végleges eredményt az EHK a saját honlapján (http://www.ehk.bme.hu/) hozza
nyilvánosságra.

Adatvédelem
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az EHK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A
pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat
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 a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.
2017. augusztus 31.
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