
Pályázati kiírás a TTK Hangadó Ösztöndíjra
2015/16-os őszi félév

A BME TTK HK pályázatot hirdet a Karon végzett közéleti tevékenységek jutalmazása céljából,
hogy azon hallgatókat támogatásban részesítse, akik a félév során aktívan részt vettek a Kar és a HK
eseményeiben.

Pályázati feltételek
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes

osztatlan képzésben aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, akik a 2014/2015-
ös tavaszi és 2015/2016-os őszi félévben aktívan részt vettek a Kar közéletében.

Kérdéseidet a palyazat@wigner.bme.hu címen teheted fel.

Pontrendszer
Az igazolt teljesítményekre az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont. Az Ösztöndíj összege

arányos a szerzett pontokkal.

Tavaszi félév
Hallgatói Fórum 2 pont
Hallgatói Szavazás 4 pont
2014/2015/1-es OHV kitöltése 2 pont

Őszi félév
2014/2015/2-es OHV kitöltése 2 pont
HK elégedettségi kérdőív kitöltése 3 pont

• A Hallgatói Szavazáson való részvétel szükséges felvétele a pályázat elfogadásának,
enélkül a pályázat automatikusan elutasításra kerül (kivéve BSc gólyák, nem BME TTK-ról
jött MSc gólyák, illetve tavaszi féléven passzív státuszúak). A Hallgatói Szavazásra akkor
lehet pontot kapni, ha a hallgató regisztrál a Szavazás elektronikus rendszerébe, átveszi a
szavazólapot és alá is írja a részvételi ívet. (A véleményformálás, azaz a kitöltött szavazólap
urnába dobása nem feltétel)

BSc gólyák
A gólyatáborban való részvétel után a gólyák egy értékelő kérdőívet tölthetnek ki, amiért 3
pontot kaphatnak.

Mivel a BSc gólyák még nem vehettek részt a tavaszi félév programjain, így a mindenkori
Kapocs elnök tesz javaslatot a közösségi programokon való részvételi pontok számára.

Közösségi programokon való részvételi pontok 0-10 pont
Gólyatábor értékelő kérdőív 3 pont
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Más egyetemről érkezett MSc gólyák
Mivel az említett MSc gólyák még nem vehettek részt a tavaszi félév programjain, így a
mindenkori Kapocs elnök tesz javaslatot a közösségi programokon való részvételi pontok
számára.

Közösségi programokon való részvételi pontok 0-13 pont

• Az OHV kérdőívekre akkor kapható pont, ha az adott félévben minden kérdőív kitöltésre
került, azaz egyiknek a kitöltését sem utasította el a hallgató.

Pályázat leadásának módja, határideje
A pályázat leadásához a http://hk.wigner.bme.hu oldalon található adatlapot kell kitölteni, ezt

digitálisan el kell küldeni a palyazat@wigner.bme.hu címre, és kinyomtatott és aláírt formában le kell adni a
Hallgatói Képviseletnek.

Az adatlap beérkezésének határideje: 2015. november 06. 12:00. Az elveszett vagy határidő után
beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!

Felszólítunk minden hallgatót, hogy a hamis információval kitöltött adatlap leadása szigorú fegyelmi
eljárást von maga után, melyet a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 55. §-a alapján határoznak meg!

Felülvizsgálat és fellebbezés
A Hallgatói Képviselet a pályázatok előzetes eredményeit 2015. november 10.-én közzé fogja

tenni a http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az előzetes eredmények ellen felülvizsgálati kérelmet benyújtani
2015. november 13. 12:00-ig lehet, a palyazat@wigner.bme.hu e-mail címen.

Eredmény és kifizetés
A pályázati adatlap leadása után a Hallgatói Képviselet ellenőrzi a beadott pályázatokat. Amennyiben

a pályázat nem kerül elutasításra, úgy az összpontszámmal arányos összegben részesülnek a hallgatók.

A végleges eredmény 2015. november 17.-én lesznek elérhetőek, szintén a http://hk.wigner.bme.hu
oldalon. Az eredmények ellen fellebbezni az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé lehet, ez eredményhirdetés
utáni 15 napban.

A kifizetés a decemberi utolsó kifizetési időpontban történik, a Neptun rendszeren keresztül. Kérjük
a hallgatókat, hogy a kifizetés teljesítése előtt feltétlenül egyeztessék adataikat, különös tekintettel az
adóazonosító jelre, és a bankszámlaszámra!

Budapest, 2015. október 16. Kovács Szilvia
TTK Hallgatói Képviselet

elnök
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