Pályázati kiírás Kari BME Ösztöndíjra
1. Pályázati feltételek:
A BME Természettudományi Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet.
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon aktív státuszú, nappali alap- és mesterképzéses
hallgatói, akik tudományos, szakmai munkát végeztek 2009. május 1. és 2009. december 1.
között.
Kari BME Ösztöndíj egyszerre kapható az Egyetemi BME Ösztöndíjjal, a Köztársasági
Ösztöndíjjal valamint a Kari Közösségi Ösztöndíjjal.
A Kari BME Ösztöndíj felhasználható a következő félévi kollégiumi pályázathoz.
A pályázattal kapcsolatos bármely kérdés esetén írj a kdjb@wigner.bme.hu címre.
2. Pontrendszer, szükséges igazolások:
Az írásban igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont.
Tudományos munka

Maximálisan szerezhető pontszám

TDK-helyezés (1-2-3. díj, dicséret)

7-6-5-4

Publikáció

10

Konferencián tartott előadás

10

Konferencián megjelent poszter

10

Egyéb tudományos munka (ebből demonstrátori munka)

6 (4)

Szakmai gyakorlat (nem mintatantervi)

5

Adott félévben legalább második nyelvvizsga

3

Ezeken kívül csak a pályázó utolsó aktív félévére számított tanulmányi átlagára kaphat pontot,
ahol a pont értéke megegyezik az átlag tizedesekre kerekített értékével.
Publikáció esetén kérjük a megjelent cikket írásban. Amennyiben folyóiratban jelent meg,
akkor a folyóirat címét, számát, a megjelenés dátumát, ha elérhető az internetről, akkor a
webcímet, és egy linket az absztraktról, valamint kérjük feltüntetni az összes szerzőt a pályázati
adatlapon.
Konferencián tartott előadásért csak akkor kapható pont, ha a pályázó feltünteti a pályázati
adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét, az
előadás címét, kivonatát és csatolja a részvételt igazoló dokumentumokat, illetve csatolja az
előadás honlapján megjelent előadók névsorát.
Konferencián megjelent poszterért esetén kérjük feltüntetni a pályázati adatlapon a konferencia
helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét és csatolja a poszter
megjelenését igazoló dokumentumokat, a konferencia kiadványának fénymásolatát.
Konferencián való részvételért maximum 15 pont szerezhető.
Kizárólag a 2009/10 őszi félévben végzett demonstrátori munka esetén kapható pont. Tanszék
által kiállított igazolást fogadunk el, feltüntetve pontosan a végzett munkát (pl.: házi feladat
javítás, ZH-felügyelet, gyakorlatvezetés). Csak a szerződés leadása is elfogadható, de kevesebb
pontért.
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Szakmai gyakorlat esetén kérjük a munkáltató által kiállított igazolást, melyben szerepeljen a
munkakör leírása, rövid összefoglalás az elért eredményeknek.
A publikáció, a konferencián való részvétel, a konferencián megjelent munka, és a szakmai
gyakorlat komolyságának megítélésében idén egy-egy szakmailag elismert oktató segít a Fizika
és a Matematika Intézetből.
A félévben tett nyelvvizsga esetén kérjük a nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát, valamint
az összes régebbi nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát is.
A fenti pontrendszer mindenhol az egyes tudományos munkákért járó maximálisan adható
pontokat tartalmazza.
3. Az eredmény beszámítása kollégiumi férőhely pályázatba:
A kollégiumi felvételi rendszerbe tudományos tevékenység értékelésére beszámítjuk a
következő kategóriákban elért pontszámok összegét: TDK-helyezés, Publikáció, Konferencián
tartott előadás, Konferencián megjelent poszter, Egyéb tudományos munka (kivétel
demonstrátori munka), Szakmai gyakorlat (nem mintatantervi), adott félévben legalább második
nyelvvizsga.
További információt a kollégium felvételi rendszerről a Kollégiumi férőhely pályázat menü
pontban találsz.
4. Pályázat leadásának módja, határideje:
Pályázat leadásához a http://hk.wigner.bme.hu oldalon található pályázati adatlapot kell
kitölteni, ezt digitálisan el kell küldeni a kdjb@wigner.bme.hu címre és nyomtatott változatát
az igazolásokkal együtt eljuttatni a Wigner Jenő Kollégium portájára (Budapest, 1117
Dombóvári út 3.) A borítékra legyen ráírva, hogy TTK HK!
Az igazolások beérkezésének határideje: 2009. november 27., 12:00.
Amennyiben a hallgató visszaigazolással kívánja leadni az igazolását, akkor leadhatja a TTK
HK fogadóidejében legkésőbb 2009. november 23-án 18:00-19:00 között a TTK HK irodájában.
Az elveszett vagy határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
Kifizetés: december 11-i kifizetési időpontban, a Neptun rendszeren keresztül.

Domján Dániel
elnök
TTK HK
Budapest, 2009. szeptember 10.
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