Természettudományi Kar

Kari Közreműködő Ösztöndíj
Pályázati felhívás
2020/2021. őszi félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) Természettudományi Kar (a
továbbiakban: TTK) Kari Közreműködő Ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a
továbbiakban: TJSZ) 37. § és a BME TTK Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) „A
Természettudományi Kar által adományozott kitüntetések és adományozási rendjük szabályzata” elnevezésű 2.
számú Függeléke (Függelék) 2. rész (10) bekezdése alapján a TTK által szervezett programokon való
közreműködés és közéletben való aktív részvétel jutalmazására.
Pályázat feltételei:
A pályázaton részt vehet a BME TTK bármely teljes idejű alap-, vagy mesterképzésének a 2020/21. tanév őszi és
tavaszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, ha a Pontrendszerben szereplő programok
lebonyolításában részt vett.
Elbírálás alapelvei:
A pályázatokat a TJSZ 37. § (1) b) alapján és a TTK SzMSz 2. számú a Függelékének 10 pontja szerint 4 fős
Bíráló Bizottság bírálja el és hoz döntést. A Bíráló Bizottság tagjai a TTK dékánja, gazdasági dékánhelyettese,
kari PR megbízottja és a HK delegáltja (aki nem érintett a pályázatban).
A pályázaton csak olyan hallgatói közreműködői tevékenység ismertethető el, mely más forrásból nem került
jutalmazásra. Nem ismerhető el olyan közreműködői tevékenység, melyet a hallgató már egy másik pályázaton
elismertetett.
Pontrendszer:
Rendezvény

Pontszám

TTK Kari Nyílt Nap 2020

1 pont/óra

BME Egyetemi Nyílt Nap 2020

1 pont/óra

Educatio kiállítás 2021

1 pont/óra

Egyéb kari/egyetemi rendezvények

1 pont/óra

A jogosult pályázók körére a mindenkori kari PR megbízott ad javaslatot a Bíráló Bizottság részére, aki egyúttal a
Bíráló Bizottság tagja.
A pályázás folyamata:
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányával lehet. A pályázati
adatlapot e-mailben kell elküldeni a palyazat@ttkhk.hu e-mail címre az ütemezésben megadott határidőig.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások:
A pályázaton a 2020/2021-es tanévben végzett közreműködői tevékenység vehető figyelembe. A pályázónak
valamennyi, a pályázat keretében elismertetni kívánt tevékenységét igazolnia szükséges. Igazolás hiányában az
adott tevékenység nem értékelhető. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a
pályázó felelős.

A pályázati adatlaphoz különösen az alábbi igazolások csatolása szükséges:
● Kari/Egyetemi rendezvényen való részvétel esetén a kari PR megbízott vagy a TTK HK elnöke által
hitelesített igazolás a tevékenység részletes leírásával. Amennyiben a TTK HK elnöke érintett a
pályázatban, neki a kari PR megbízott igazolásának megszerzése szükséges.
Kérünk minden pályázót, hogy a pályázatában szereplő adatait leadás előtt ellenőrizze, különös tekintettel a
Neptun, illetve a képzés kódjára.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:
Az ösztöndíj elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot, az elnyerhető ösztöndíjak nagyságát a Bíráló
Bizottság állapítja meg a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló keret figyelembevételével. A pályázaton
elnyerhető ösztöndíj éves keretösszegét a TTK Kari Tanácsa állapítja meg a Kar éves költségvetésében. A
juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik a Határidők részben megadott időpontban.
Határidők:
Tavaszi félév
Srsz.

A pályázat által vizsgált időtartam

Leadási
határidő

Döntés
közzététele

Kifizetés
időpontja

1. időszak
2. időszak

2020. június 10. – 2021. január 20.
2021. január 21. – 2021. május 31.

2021.01.25.
2021.06.03.

2021.02.10.
2021.06.15.

2021.03.10.
2021.07.08.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás
szerint 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.
Amennyiben a pályázó az elszámolt teljesítése tekintetében hibát észlel, azt jogorvoslatként a Bíráló Bizottságnál
jelezheti.
Eredmény:
Az eredményt a TTK (http://ttk.bme.hu) és a TTK HK a Bíráló Bizottság döntését követő 5 munkanapon belül
a saját honlapján (http://ttkhk.bme.hu) hozza nyilvánosságra a következő adatokkal: Neptun kód, pontszám,
megítélt összeg.
Adatvédelem:
A TTK és a TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges személyes adatokat a hatályos adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt adatvédelmi tájékoztató szerint.
2020. november 18.

Természettudományi Kar
Horváth Miklós Tibor
dékán

