Pályázati kiírás Kari BME Ösztöndíjra
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 munkát
végeztek 2010. november 20. és 2011. május 1. között.
Kari BME Ösztöndíj egyszerre kapható az Egyetemi BME Ösztöndíjjal, a Köztársasági
Ösztöndíjjal, a Kari Közösségi Ösztöndíjjal valamint a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíjjal.
A Kari BME Ösztöndíj pontszáma felhasználható a következő félévi kollégiumi pályázathoz.
A pályázattal kapcsolatos bármely kérdés esetén írj a kdjb@wigner.bme.hu címre.
2. Pontrendszer, szükséges igazolások:
Tudományos munka

Maximálisan szerezhető pontszám
eseményenként

OTDK-helyezés (1-2-3. díj, dicséret)

7-6-5-4 (de összesen maximum 15)

Publikáció

10

Konferencián való részvétel

10

Konferencián megjelent poszter

10

Demonstrátori munka

4 (de összesen maximum 10)

Egyéb tudományos munka

6

Szakmai gyakorlat (nem mintatantervi)

5

Adott félévben legalább második nyelvvizsga

3

Versenyeredmény

6

Ezeken kívül csak a pályázó utolsó aktív félévére számított tanulmányi átlagára kaphat pontot.
Publikáció esetén kérjük a megjelent cikket írásban, feltüntetve a megjelenés dátumát, és az
összes szerzőt a pályázati adatlapon.
Konferencián való részvételért csak akkor kapható pont, hogyha a pályázó feltünteti a pályázati
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 feltünteti a
pályázati adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának
címét és csatolja a poszter megjelenését igazoló dokumentumokat.
Kizárólag a 2010/2011 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). Csak a szerződés leadása is elfogadható, de
kevesebb pontért.

B UDAPESTI M ŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI E GYETEM
T ERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
H ALLGATÓI KÉPVISELET

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 011
tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: hk@wigner.bme.hu
web: hk.wigner.bme.hu

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.
A fenti pontrendszer mindenhol az egyes tudományos munkákért 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: OTDK-helyezés, Publikáció, Konferencián
tartott előadás, Konferencián megjelent poszter, Egyéb tudományos munka, Szakmai gyakorlat
(nem mintatantervi), adott félévben legalább második nyelvvizsga, versenyeredmény.
További információt a kollégium felvételi rendszerről a Kollégiumi férőhely pályázat menü pontban
található.
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 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. 7 ajtó). A borítékra legyen ráírva, hogy TTK
HK!
Az igazolások beérkezésének határideje: 2011. május 2. 12:00. Az elveszett vagy határidő után
beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
Kifizetés: a júniusi 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.

Budapest, 2011. április 30.

Domján Dániel s.k.
elnök
TTK HK

B UDAPESTI M ŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI E GYETEM
T ERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
H ALLGATÓI KÉPVISELET

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 011
tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: hk@wigner.bme.hu
web: hk.wigner.bme.hu

