Pályázati kiírás Kari Tudományos Ösztöndíjra
A BME Természettudományi Kar Dékáni Hivatala és a Kari Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet
a kar valamely hagyományos ötéves, alap- vagy mesterképzésében résztvevő, kiemelkedő
tudományos eredménnyel rendelkező hallgatók s zámára.
Pályázhat minden a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi
Karán hagyományos ötéves, alap-, vagy mester képzésén, nappali tagozaton tanuló hallgató, aki a
2013/2014-es tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
A pályázat célja:
– A 2013. november 19. és 2014. május 14. közti tudományos eredmények díjazása.
Pályázat leadási határideje: 2014. május 14. 12:00.
A pályázaton elnyerhető díj:
– Az elnyert díj nagyságát a TTK Dékáni Hivatala állapítja meg az alábbi pontozás alapján:
Tudományos munka
TDK-helyezés (1-2-3. díj, dicséret)
Publikáció
Konferencián való részvétel
Konferencián tartott előadás
Konferencián megjelent poszter
Egyéb tudományos munka (ebből demonstrátori munka)
Szakmai gyakorlat (nem mintatantervi)
Adott félévben legalább második nyelvvizsga
Versenyeredmény

Maximálisan szerezhető pontszám
eseményenként
7-6-5-4 (összesen maximum 15)
10
10
10
10
4 (összesen maximum 10)
5
3
6

Ezeken kívül csak a pályázó utolsó aktív félévére számított tanulmányi átlagára kaphat pontot.
A fenti pontrendszer mindenhol az egyes tudományos munkákért maximálisan adható pontokat
tartalmazza!
A pályázat tartalmi követelményei és a szükséges igazolások:
–

–

Publikáció esetén kérjük a megjelent cikket írásban, feltüntetve a pályázati adatlapon a
megjelenés dátumát, az összes szerzőt és a folyóirat vagy kiadvány impakt faktorát a pályázati
adatlapon. Nem veszünk figyelembe olyan publikációkat, amelyek a hallgató egy esetleges nem
TTK-s képzéséhez erősebben köthető.
Konferencián való részvételért csak akkor kapható pont, hogyha a pályázó feltünteti a pályázat i
adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét, ha
tartott előadást, akkor az előadásának címét, kivonatát és csatolja a részvételt igazoló
dokumentumokat.

–
–

–
–
–
–

Konferencián megjelent poszterért csak akkor kapható pont, hogyha a pályázó feltüntet i
pályázati adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapján címét
és csatolja a poszter megjelenését igazoló dokumentumokat.
Kizárólag a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében végzett demonstrátori munka esetén kapható
pont. Tanszék által kiállított igazolást fogadunk el, feltüntetve pontosan a végzett munkát (pl.:
házi feladat javítás, ZH-felügyelet, gyakorlatvezetés). Ha a pályázó többféle demonstrátori
munkát is végez, ezekből összesen maximum 10 pontot kaphat.
Szakmai gyakorlat esetén kérjük a munkáltató által kiállított igazolást, melyben szerepeljen a
munkakör leírása, rövid összefoglalás az elért eredményeknek.
A publikáció, konferencián való részvétel, konferencián megjelent munka, és a szakmai
gyakorlat komolyságának megítélésében egy-egy szakmailag kompetens személy segít a fizika
és matematika intézetből.
A félévben tett nyelvvizsga esetén kérjük a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát, és az
összes régebbi nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát is.
Versenyeredményért csak akkor kapható pont, hogyha a pályázó feltünteti a pályázati adatlapon
verseny helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét, valamint csatolja a
részvételt és eredményt igazoló dokumentumokat.

– Az OTDK-n bemutatott dolgozat absztraktjának pdf formátumban történő benyújtása.
A pályázatok pontozása és díjazása:
– A publikáció, konferencián való részvétel, konferencián megjelent munka, és a szakmai
gyakorlat komolyságának megítélésében egy-egy szakmailag kompetens személy segít a fizika
és matematika intézetből

– A pályázatok díjazását a TTK Dékáni Hivatala az előre meghatározott keretei
figyelembevételével vállalja
Kizárólag a TTK Dékáni Hivatalában (K. ép. 1. em. 18.) határidő előtt leadott, megfelelően
kitöltött pályázatokat fogadunk el
Kérünk minden pályázót, hogy a pályázatban szereplő adataikat leadás előtt ellenőrizzék, különös
tekintettel Neptun és képzési kódjukra.
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