Pályázati kiírás a „Kar Kiváló Hallgatója” címre
1. Pályázati feltételek:
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon aktív státuszú, nappali alap- és mesterképzéses
hallgatói (ide értve az osztatlan képzésben résztvevőket is), akik tudományos, szakmai m unkát
végeztek 2013. május 2. és 2014. május 1. között.
2. A kitüntetés adományozásának szabályai a TTK SZM SZ-e alapján:
A kitüntetést a Kari Hallgatói Képviselet írásbeli javaslata alapján a kiváló tanulmányi és egyéb
szakmai, tudományos munkát végző hallgatók nyerhetik el, a TTK Kari Tanácsának döntése alapján.
A kitüntetést évente legfeljebb 5 fő nyerheti el, a TTK alábbi (nappali) képzéseiről képzésenként
maximum egy:






Fizika BSc
Fizikus MSc és mérnök-fizikus
Matematika BSc
Matematikus MSc, Alkalmazott matematikus MSc és hagyományos matematikus
Kognitív tanulmányok MA

A javaslatot a Kari Hallgatói Képviselet - az oktatási dékánhelyettes
figyelembevételével - az alábbi szempontok szerint készíti el:

véleményének

 a hallgató ösztöndíjindexe az előző két félévben
 a hallgató tanulmányi előrehaladása
 a hallgató szakmai, tudományos tevékenysége, különös tekintettel az alábbiakra:
o TDK- vagy OTDK-helyezés
o tanulmányi versenyen elért helyezés
o publikáció
o konferencián tartott előadás
o konferencián megjelent poszter
o demonstrátori munka
o mintatanterven kívüli szakmai gyakorlat
A javaslatokat a KHK minden tanév tavaszi félévének utolsó előtti Kari Tanácsán terjeszti elő.
A díj átadása a tanév utolsó, ünnepi Kari Tanácsán történik. A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat
kapnak. A díjazottak listája olvasható lesz a Kar honlapján.
A kitüntetés egy képzési szinten csak egyszer nyerhető el. Ez utóbbi kitétel nem vonatkozik a
kitüntetést a fentiektől eltérő szempontok alapján korábban már elnyert hallgatókra.
3. Pályázat leadásának módja, határideje:
Pályázat leadásához a http://hk.wigner.bme.hu oldalon található pályázati adatlapot kell kitölteni, ezt
digitálisan el kell küldeni a palyazat@wigner.bme.hu címre „KKH” tárggyal és nyomtatott
változatát az igazolásokkal együtt eljuttatni a Természettudományi Kar Dékáni Hivatalába (Budapest
1111. Műegyetem rkp. 3. K épület I. 18 ajtó). A borítékra legyen ráírva, hogy TTK HK!
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A szükséges igazolások:
 A 2012/13 tavaszi és 2013/14 őszi félév indexmásolata a Neptunból kinyomtatva
 TDK és OTDK eredmény: az oklevél másolata
 Poszter / publikáció másolata
 Konferencia: a részvételt igazoló dokumentumok másolata
 Tanulmányi verseny: az oklevél másolata
 Demonstrátori munka: tanszék által kiállított igazolás, a végzett munka feltűntetésével (pl.: házi
feladat javítás, ZH-felügyelet, gyakorlatvezetés).
 Szakmai gyakorlat: munkáltató által kiállított igazolást, melyben szerepel a munkakör leírása, az
elért eredmények rövid összefoglalása
A jelen pályázathoz leadott iga zolásokat a tavaszi KBME pályázatnál nem kell újra leadni. Az őszi
KBME pályázathoz leadott igazolásokat szintén nem kell újra leadni.
Az pályázatok beérkezésének határideje: 2014. május 1. 12:00. Az elveszett vagy határidő után
beérkezett pályázatokat ne m tudjuk figyelembe venni!

Budapest, 2014. március 10.
Kettinger Ádám Ottó s.k.
elnök
TTK HK
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