BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázat
Pályázati felhívás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Egyetemi Hallgatói Képviselet
(EHK) Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat
(TJSz) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, kiemelkedő sport teljesítményt elérő hallgatók számára.

Pályázati feltételei
A pályázaton részt vehet a BME teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan
képzésben 2015/16-os tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója,
akinek a hallgatói jogviszonya a 2014/15-ös tanév 2. és a 2015/16-os tanév 1. félévek közül az
egyik vagy mindkettő aktív volt, és akinek a BME-s ösztöndíjindexe minden aktív félévében legalább 3,00, továbbá ha az alább feltüntetett sportkategóriák egyikében 2015. január 1-je és 2015.
december 31-e között eredményt ért el. A Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj a BME által meghirdetett és elnyert ösztöndíjjakkal együttesen pályázható, és kapható.

Elbírálás alapelvei
Sporteredmény esetén a 2015. évben elért legjobb sporteredményt kell a pályázat folyamán figyelembe venni. A pályázat pontszáma tanulmányi részpontszámból és sport részpontszámból adódik a pályázat mellékletét képező pontozási rendszer szerint. A pályázatokat az EHK a BME
Testnevelési Központ véleményének figyelembevételével bírálja el.

A pályázás folyamata
A pályázatot és a pályázathoz szükséges igazolásokat az EHK irodájában (K épület I. emelet
61.) személyesen kell leadni. Ezt 2016.04.15-től 2016.04.28-ig lehet megtenni hétfőtől csütörtökig
10-14 óra között.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az elnyert ösztöndíj nagyságát az EHK állapítja meg az elnök javaslatára, 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.
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Határidők
Pályázatok és kapcsolódó igazolások leadása

2016.04.15 – 2016.04.28.

Előzetes eredmény

2016.05.05.

Végleges eredmény

2016.05.12.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Eredmény
A pályázat kiírója a döntést megelőzően  tájékoztató jelleggel  előzetes eredményt tesz közzé.
A végleges eredményt az EHK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját holnapján
(http://www.ehk.bme.hu/) hozza nyilvánosságra. Az EHK nyilvánosságra hozhatja a pályázó
nevét, ha erről a hallgató a pályázat benyújtásakor nyilatkozik. A bíráló bizottság tagjai a pályázaton pénzbeli jutalomban nem részesülhetnek.

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 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 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. április 14.
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