A Természettudományi Kar
pályázati felhívása
A Kar Kiváló Hallgatója címre
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar (TTK) A
Kar Kiváló Hallgatója cím elnyerésére pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz)
37. § (1) b) és a BME TTK Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) „A Természettudományi
Kar által adományozott kitüntetések és adományozási rendjük szabályzata” elnevezésű 2.
Függeléke (Függelék) 2. rész (2) bekezdése alapján.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet a BME TTK teljes idejű alap-, vagy mesterképzésben aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Elbírálás alapelvei:
A pályázati időszak: 2019. május 14. - 2020. május 17.
A pályázaton a pályázati időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe.
A Kar Kiváló Hallgatója címet a Bíráló Bizottság javaslata alapján a kiváló tanulmányi és egyéb
szakmai, tudományos, karitatív munkát végző hallgatók nyerhetik el. A Bíráló Bizottság tagjai: az
oktatási dékánhelyettes, három fő doktori hallgató, akik egy-egy képzési területet képviselnek és a
Hallgatói Képviselet 2 tagja (akik a pályázatban nem érintettek). A Kar Kiváló Hallgatója cím
odaítéléséről a Bíráló Bizottság írásbeli javaslata (jegyzőkönyve) alapján a TTK Kari Tanácsa dönt. A
Kar Kiváló Hallgatója címet évente legfeljebb 5 fő nyerheti el, a TTK alábbi (teljes idejű)
képzéseiről1 képzésenként maximum egy fő:
●
●
●
●
●

Fizika BSc
Fizikus MSc
Matematika BSc
Matematikus MSc, Alkalmazott matematikus MSc1
Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc

A kitüntetés egy képzési szinten csak egyszer nyerhető el.

A pályázás folyamata:
Pályázni a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap és a csatolandó igazolások e-mailen a
palyazat@ttkhk.hu e-mail címre történő elküldésével lehet a Határidők részben megadott
határidőig.

1

A Matematikus MSc, illetve az Alkalmazott matematikus MSc képzésekről összevontan maximum 1 fő nyerheti el a
díjat.

Pontozás:
A pontozásnál figyelembevételre kerül a pályázó által végzett munka mennyisége és minősége, a
szakmaiság, a tudományosság, az innovatív szemléletmód megléte, illetve a tevékenység vagy
eredmény hazai, vagy nemzetközi volta.
TDK, OTDK helyezés
I. helyezés

20 pont

II. helyezés

10 pont

III. helyezés

5 pont

dicséret

2 pont

Tanulmányi eredmény

0-20 pont/félév

Publikáció (bírált, nemzetközi, hazai folyóirat, 0-20 pont/publikáció
konferenciakiadvány)
Konferencián
előadástartás,
megjelentetés résztvevőként

poszter 0-10 pont/konferencia

Versenyeredmény
Nyelvvizsga: Az oklevél megszerzéséhez
szükséges nyelvvizsgán felül, a pályázati
időszakban teljesített nyelvvizsga (összesen
maximum 5 pont szerezhető)

0-10 pont/verseny
C1/C2 komplex

4 pont

C1/C2 írásbeli vagy 3 pont
szóbeli
B2 komplex
B2 írásbeli
szóbeli

Egyéb tudományos munka (így például 0-20 pont
konferencián vagy nyári iskolán való részvétel,
kutatócsoportban való részvétel, szabadalom,
mintatantervi követelményen túl végzett
szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység),
vagy karitatív munka.

2 pont
vagy 1 pont

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások:
A pályázónak valamennyi, a pályázat keretében elismertetni kívánt tevékenységét igazolnia
szükséges. Igazolás hiányában az adott tevékenység nem vehető figyelembe. A hiánytalanul
kitöltött pályázati adatlaphoz az alábbi igazolások csatolása szükséges:
● A 2018/19 tavaszi és 2019/20 őszi félév indexmásolata a Neptun rendszerből
kinyomtatva.
● Publikáció esetén a megjelent cikk másolata. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a
megjelenés dátumát, az összes szerzőt és a folyóirat vagy kiadvány impakt faktorát.
Nem vehető figyelembe olyan publikáció, amely a hallgató egy esetleges nem TTK-s
képzéséhez erősebben köthető. A publikációkról nem szükséges nyomtatott változatot
mellékelni, amennyiben annak mtmt hivatkozását vagy egyéb elektronikus
elérhetőségét a pályázó a pályázati adatlapon megadja.
● Konferencián vagy nyári iskolán való részvétel csak akkor vehető figyelembe, ha a
pályázó feltünteti a pályázati adatlapon a konferencia vagy nyári iskola helyszínét,
időpontját, a rendezvény hivatalos honlapjának címét. Ha a pályázó a konferencián
vagy a nyári iskolán tartott előadást, akkor az előadás címét a pályázati adatlapon fel
kell tüntetnie. Csatolni szükséges az előadás kivonatát, és a részvételt igazoló
dokumentumokat. Ha az előadás kivonata elektronikusan elérhető, akkor az
elérhetőséget a pályázati adatlapon szükséges megadni. Ez esetben nem kell az előadás
kivonatát csatolni. Konferencián megjelent poszter csak akkor vehető figyelembe, ha a
pályázó feltünteti pályázati adatlapon a konferencia helyszínét, időpontját, a
rendezvény hivatalos honlapjának címét, és csatolja a poszter megjelenését igazoló
dokumentumokat.
● A demonstrátori munka esetén igazolásként a demonstrátori szerződés másolatát kell
benyújtani.
● Mintatanterven kívüli szakmai gyakorlat esetén a munkáltató által kiállított igazolás
benyújtása szükséges, melyben szerepel a pályázó munkaköri leírása és az elért
eredmények rövid összefoglalása.
● A pályázati időszakban megszerzett nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga-bizonyítvány
fénymásolata és az összes régebbi nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatának
benyújtása szükséges. Az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga nem vehető figyelemebe. Bíráláskor csak a vizsgabizonyítvány vehető
figyelembe.
● Versenyeredmény csak akkor vehető figyelembe, ha a pályázó feltünteti a pályázati
adatlapon a verseny megnevezését, helyszínét, időpontját, a verseny hivatalos
honlapjának címét, valamint csatolja a részvételt és eredményt igazoló
dokumentumokat.
● Igazolás önkéntes szociális munkáról vagy karitatív tevékenységről.
● Egyéb olyan tudományos, vagy kutatási eredmény és ezek dokumentumokkal történő
igazolása, melyet a pályázó a pályázat elbírálásához fontosnak tart benyújtani (pl.
szabadalom, elnyert tudományos cím, kutatócsoportban való részvétel, stb.)

Kérünk minden pályázót, hogy a pályázatában szereplő adatait leadás előtt ellenőrizze, különös
tekintettel Neptun- és képzéskódjára.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:
A Kar Kiváló Hallgatója címmel járó ösztöndíj nagyságát a TTK SzMSz 2. számú Függeléke
tartalmazza. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik. A Kari Kiváló Hallgatója
címet igazoló oklevél átadására az Ünnepi Kari Tanácson kerül sor.
Amennyiben a
járványhelyzetre tekintettel az Ünnepi Kari Tanács jelenléti formában nem valósulhat meg, akkor
az oklevelek átadása egyénileg történik.

Határidők:
A pályázat leadási határideje: 2020. december 1. 12:00
Kari Tanács döntésének időpontja: 2020. december 9.
A kiírásnak nem megfelelő, 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. A pályázat tartalmi elbírálásával
kapcsolatban a pályázónak nincs jogorvoslati lehetősége.

Eredmény:
Az eredményt a TTK HK a Kari Tanács döntését követő 5 munkanapon belül a saját honlapján
(http://ttkhk.bme.hu/) hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: név, képzés neve.

Adatvédelem:
A Bíráló Bizottság az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a
hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelőlen kezeli a mellékelt adatvédelmi tájékoztató
szerint. A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul, hogy nevét a pályázat elnyerése esetén a TTK
HK nyilvánosságra hozza.
2020. november 17.

Horváth Miklós Tibor

