Pályázati kiírás Kari BME Ösztöndíjra – 1. kategória
A BME TTK HK pályázatot hirdet a Karon végzett közösségi tevékenységek jutalmazása céljából,
hogy azon hallgatókat támogatásban részesítse, akik a félév során aktívan részt vettek a Kar
közösségi életében.
1. Pályázati feltételek:
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon aktív státuszú, nappali alap- és mesterképzéses
hallgatói (ide értve az osztatlan képzésben résztvevőket is), akik közösségi munkát végeztek
2014. október 29. és 2015. május 13. között.
Kari BME Ösztöndíj egyszerre kapható az Egyetemi BME Ösztöndíjjal valamint a Köztársasági
Ösztöndíjjal. Pályázattal kapcsolatban.
Kérdéseidet a palyazat@wigner.bme.hu címen teheted fel.
2. Pontrendszer:
Az írásban igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont. Az Ösztöndíj összege arányos a szerzett pontokkal.
Maximálisan szerezTevékenység
hető pontszám
1. Közreműködés kari és kollégiumi öntevékeny körben
2.

Kari esemény szervezésében vagy lebonyolításában való részvétel
(eseményenként)

12
8

3. Tanulmányi célú honlap szerkesztés

10

4. Listaadminság listánként

3

5. Gólyák beilleszkedésének segítése, KAPOCS tevékenység

30

6. Kari sporttevékenység elősegítése

4

7. Kiemelkedő sportteljesítmény

5

8. Egyetemen végzett közösségi munka

5

9. Kollégiumi mentor

5

10. Egyéb

15

Ha a pályázó kari öntevékeny körökben egyetemen illetve egyéb helyen végzett munkát, akkor
töltse ki és a megfelelő szervvel írassa alá a kari tevékenységi adatlapot!
Sportteljesítmény esetén csak akkor adható pont, ha azt a megfelelő szerv írásban igazolja.
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 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, Kari BME Ösztöndíj!
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Az igazolások beérkezésének határideje: 2015. május 13. 12:00. Az elveszett vagy határidő
után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
Kifizetés: a júniusi utolsó kifizetési időpontban, a Neptun rendszeren keresztül. Kérjük a hallgatókat, hogy a kifizetés teljesítése előtt feltétlenül egyeztessék adataikat, különös tekintettel az
adóazonosító jelre, és a bankszámlaszámra!

4. Felülvizsgálat és fellebbezés
A Hallgatói Képviselet a pályázat előzetes eredményeit 2015. május 15-én közzé fogja tenni a
http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az előzetes eredmények ellen felülvizsgálati kérelmet
benyújtani 2015. május 18. 12:00-ig lehet, a palyazat@wigner.bme.hu e-mail címen.
A végleges eredmények 2015. május 19-én lesznek elérhetőek, szintén a
http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az eredmények ellen fellebbezni az Egyetemi Hallgatói
Képviselet felé lehet, ez eredményhirdetés utáni 15 napban.

Budapest, 2015. május 3.
Kovács Szilvia
elnök
TTK HK
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