Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet
Hallgatói Képviselet ösztöndíj
Pályázati felhívás
2018/19. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar (TTK) Hallgatói Képviselet (TTK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/B. § alapján a TTK
HK-ban végzett tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.
A pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a TTK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban a TTK HK-ban mandátummal rendelkezett vagy annak tanácskozási jogú tagja volt.
A TTK HK tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el, a megpályázásához nem használhatják fel, és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.
A pályázat leadásával a pályázó önkéntes hozzájárulását adja, hogy a nevét, a beszámolóját, az elért pontszámot és az elnyert ösztöndíj összegét a TTK HK nyilvánosságra hozza.
Elbírálás alapelvei
A pályázatok elbírálását a TTK HK elnöke végzi (a sajátját kivéve), és a TTK HK fogadja el a jelen pályázat
szerinti pontrendszer alapján. Az elnök pályázatát a TTK HK alelnöke(i) bírálják el, és a TTK HK fogadja el.
Pontrendszer
Kari és HK ülések
Pontszám
Kari Tanács
3 pont
HK ülés
3 pont
Stratégiai ülés
3 pont
Rendezvénymegbeszélő ülések
3 pont
Egyéb kari ülések
3 pont
Ha az ülés időtartama a 2 órát meghaladja, akkor arra 5 pont jár.
Belső bizottsági ülések
Pontszám
Rendezvényszervező Bizottság
2 pont
Pályázati Bizottság
2 pont
Szociális Bizottság
2 pont
Kollégiumi Bizottság
2 pont
Gazdasági Bizottság
2 pont
Oktatási Bizottság
2 pont
PR Bizottság
2 pont
Ha az ülés időtartama a 2 órát meghaladja, akkor arra 4 pont jár.
Kari bizottsági ülések
Pontszám
Dékáni Tanács
4 pont
Gazdasági Bizottság
4 pont
Matematikus Szakbizottság
4 pont
Fizikus Szakbizottság
4 pont
Kognitív Szakbizottság
4 pont
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Oktatási Bizottság
4 pont
Tanulmányi Bizottság
4 pont
Kis Tanulmányi Bizottság
2 pont
Kreditátviteli Bizottság
4 pont
Kari TDK Bizottság
4 pont
Oktatói-kutatói Pályázatokat Véleményező Bizottság
4 pont
Ha az ülés – a Kis Tanulmányi Bizottság kivételével – időtartama a 2 órát meghaladja, akkor arra 6 pont jár.
Külső bizottsági ülések
Pontszám
Külső Gazdasági Bizottság
3 pont
Külső Pályázati Bizottság
3 pont
Külső Szociális Bizottság
3 pont
Külső Kollégiumi Bizottság
3 pont
Külső PR Bizottság
3 pont
Külső Oktatási Bizottság
3 pont
Hallgatói Sport Bizottság
3 pont
Elnöki Értekezlet
3 pont
Egyéb ülések
3 pont
Ha az ülés időtartama a 2 órát meghaladja, akkor arra 5 pont jár.
Kollégiumi ülések
Pontszám
Monitoring ülés
2 pont
Mentorülés
2 pont
Ha az ülés időtartama a 2 órát meghaladja, akkor arra 4 pont jár.
Az üléseken való részvételért maximum annyi pont kapható, ahány munkapontot szerzett a pályázó az adott
pályázati időszakban.
Referensi, felelősi munkák
Az üléseken kívüli munkáért a TTK HK mindenkori elnöke és alelnöke(i) ajánlják a munkapontot az írásos
beszámoló és a szóbeli elbeszélgetés alapján az alábbiak szerint:
• elnök az elnöki feladataiért havonta maximum 120 munkapontot kaphat,
• alelnök az alelnöki feladataiért havonta maximum 100 munkapontot kaphat,
• referens/bizottságvezető a referensi/bizottságvezetői feladataiért havonta maximum 100 munkapontot
kaphat,
• nem referensi pozícióval rendelkező képviselő a TTK HK-ban végzett alapfeladataiért havonta maximum
60 munkapontot kaphat.
Bizottságban végzett munkáért az adott bizottság vezetője ajánl pontokat az elvégzett munka alapján.
A pályázás folyamata
A pályázat által vizsgált időszakban végzett – a fentiekben megnevezett – tevékenységekről, írásos beszámolót
kell készíteni, amit a TTK HK elnökéhez kell eljuttatni Google Drive meghajtón keresztül online felületen, majd a
szóbeli beszélgetésen kell a beszámoló alapján kifejteni az adott beszámolási időszakban végzett munkát. A szóbeli
elbeszélgetésen
• a TTK HK elnökének, alelnöke(i)nek, illetve a pályázónak kötelező a részvétel,
• a TTK HK bármely tagja részt vehet,
• a pályázó részletesen, de maximum 15 percben kifejti a beszámolóját,
• a TTK HK elnöke és alelnöke(i) előzetes pontszámot javasol.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. Kármán Tódor Kollégium 013.
http://ttkhk.bme.hu/
ttkhk@lists.ktk.bme.hu

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:
• A/4-es méretű, a képviselet hivatalos fej- és lábléces papírjára készül,
• tartalmazza az adott képviselet megnevezését,
• a pályázó nevét,
• a beszámolási időszakot,
• az elvégzett tevékenység bemutatását az alábbi bontásban:
o a TTK HK rendes és rendkívüli ülései,
o egyetemi, kari ülések, bizottságok, döntéshozó, véleményező fórumok,
o az adott képviselet belső bizottságaira vonatkozó információk,
o az általa elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű bemutatása.
A beszámolóhoz nem szükséges további igazolás csatolása.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TJSZ 32/A. § (6) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani, az előre meghatározott keretek és a beérkezett pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.
Határidők
Őszi félév
Srsz.

A pályázat által vizsgált időtartam

1. időszak
2. időszak
3. időszak
4. időszak
5. időszak

június 07. – augusztus 17.
augusztus 18. – szeptember 11.
szeptember 12. – szeptember 30.
október 01. – november 04.
november 05. – december 10.

Leadási határ- Döntés közzé- Kifizetés időidő
tétele
pontja
2018.08.17
2018.09.11
2018.09.30
2018.11.04
2018.12.10

2018.09.03
2018.09.17
2018.10.08
2018.11.12
2019.01.04

2018.09.20
2018.10.10
2018.11.09
2018.12.10
2019.01.25

Tavaszi félév
Srsz.

A pályázat által vizsgált időtartam

1. időszak
2. időszak
3. időszak
4. időszak
5. időszak
6. időszak

december 11. – december 31.
január 1. – január 31.
február 1. – február 28.
március 1. – március 31.
április 1. – április 30.
május 1. – május 31.

Leadási határ- Döntés közzé- Kifizetés időidő
tétele
pontja
2019.01.06
2019.02.03
2019.03.03
2019.04.07
2019.05.05
2019.06.02

2019.01.21
2019.02.11
2019.03.11
2019.04.15
2019.05.13
2019.06.17

2019.02.15
2019.03.08
2019.04.10
2019.05.10
2019.06.07
2019.07.10

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás
szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.
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Eredmény
Az eredményt a TTK HK a Határidők részben megjelölt időpontig, a saját honlapján hozza nyilvánosságra, az
írásos beszámolók és a megítélt összegek közzétételével.
Adatvédelem
A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat
a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.
Jogorvoslat
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető
001-es számú kérvény leadásával.
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