Pályázati kiírás Jegyzetírási Tevékenység támogatására
2014/2015-ös tavaszi félév
A BME TTK HK pályázatot hirdet a Természettudományi Kar aktív tanulmányi státusszal rendelkező,
alap-, mester- és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára jegyzetírási tevékenység támogatása
céljából, hogy azon hallgatókat támogatásban részesítse, akik a félév során felmutatott
szorgalmukkal hozzájárulnak évfolyamtársaik sikeres tanulmányaihoz. Online, írásos ajánlások
útján várjuk a támogatásra érdemes hallgatók nevét.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:



az ajánló és ajánlott hallgatók nevét és Neptun kódját, képzési formáját és
évfolyamát (amikor kezdte az adott képzési formát);
legfeljebb 500 karakteres indoklást a pályázó részéről, hogy szerinte hogyan és miért
járul hozzá a pályáztatott hallgató kiemelkedően szaktársai gördülékeny
tanulmányaihoz.

A támogatásban részesült hallgató vállalja, hogy a pályázatban szereplő jegyzetét közzéteszi a TTK
HK által megnevezett netes felületen.
Pályázat leadásának módja, határideje:
Legfeljebb 1fő/évfolyam/szak részesül támogatásban. A pályázatokat és kérdéseiteket a
palyazat@wigner.bme.hu címre várjuk.
Pályázat beadási határideje: 2015. május 13.
Kifizetés: a júniusi utolsó 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!
Pontrendszer:
A pályázatra az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont. Az Ösztöndíj összege arányos a
szerzett pontokkal.
Jegyzet

Maximálisan szerezhető pontszám

Írott

5

Gépelt

10

Felülvizsgálat és fellebbezés:
A Hallgatói Képviselet a pályázat előzetes eredményeit 2015. május 15-én közzé fogja tenni a
http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az előzetes eredmények ellen felülvizsgálati kérelmet benyújtani
2015. május 18. 12:00-ig lehet, a palyazat@wigner.bme.hu e-mail címen.
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A végleges eredmények 2015. május 19-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.

Budapest, 2015. május 3.

Kovács Szilvia
elnök
TTK HK
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