Pályázati kiírás Jegyzetírási Tevékenység támogatására
2015/16-os őszi 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.

Pályázati feltételek
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 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.
Kérdéseidet a palyazat@wigner.bme.hu címen teheted fel.

Pontrendszer
A pályázatra az alábbi pontrendszer alapján szerezhető pont. Az ösztöndíj összege arányos a szerzett
pontokkal.
Jegyzet

Maximálisan szerezhető pontszám

írott

5

gépelt

10

Pályázat leadásának módja, határideje
Tantárgyanként legfeljebb 1 fő díjazható, és legfeljebb 1 fő/évfolyam/szak részesülhet támogatásban. A
pályázatokat és kérdéseiteket a palyazat@wigner.bme.hu címre várjuk. A pályázat leadásához az Ösztöndíjban
részesülő hallgatónak egy kinyomtatott és aláírt adathasználati adatlapot kell leadnia a pályázattal.
Az pályázat és adatlap beérkezésének határideje: 2015. október 23. 12:00. Az elveszett vagy
határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
Felszólítunk minden pályázót, hogy a hamis adatok megadása 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. október 27.-én közzé fogja tenni a
http://hk.wigner.bme.hu oldalon. Az előzetes eredmények ellen felülvizsgálati kérelmet benyújtani 2015.
október 30. 12:00-ig lehet, a palyazat@wigner.bme.hu e-mail címen.
1

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Bp, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013

tel.: 20/ 435-2482 • email: ttkhk@lists.ktk.bme.hu
web: hk.wigner.bme.hu

Eredmény és kifizetés
A végleges eredmények 2015. november 03.-án 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. szeptember 15.

Kovács Szilvia
TTK Hallgatói Képviselet
elnök

2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Bp, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013

tel.: 20/ 435-2482 • email: ttkhk@lists.ktk.bme.hu
web: hk.wigner.bme.hu

