PikkÁsz ösztöndíj
Pályázati felhívás
2017/18. tanév őszi félév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar
(TTK) Hallgatói Képviselet (TTK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási
Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a PikkÁsz megjelenésével kapcsolatban végzett tevékenység
jutalmazására.

A pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a TTK valamely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a PikkÁsz megjelentetésében közreműködő hallgatója.

Elbírálás alapelvei
A pályázatok elbírálása az alábbiakban meghatározott pontozási rendszer alapján történik.
1. Újságtartalom előállítása (max. 200 pont)
a. Cikket tartalmazó karakterszámmal arányos pontozás. Mivel az újság 24 oldalas,
oldalanként maximum 7000 karakterszámmal, így legfeljebb 24×7000=168000
karaktert foglalhat magában. (1 karakter = 200/168000 pont)
b. A karakterszámmal arányos pontozást követően a mindösszesen adható 200
pontból fennmaradó pontokra a kari lap felelős, a főszerkesztő, a tördelő és a
korrektor négytagú bizottsága (Pikkász bizottság) tesz javaslatot minőségi ranglistát állítva a cikkek, a képek, rejtvények között, olyan elvek szerint, hogy egy cikkben található képekre, illetve az önálló rejtvényekre közel annyi pont járjon, mint
egy kisebb terjedelmű írott cikkre.
2. Operatív feladatok (max. 100 pont)
a. Főszerkesztő (36 pont)
b. Tördelő (30 pont)
c. Korrektúra (20 pont)
d. Grafika (10 pont)
e. Kari lap felelős (4 pont)
3. Egyéb (max. 50 pont)
a. Az alábbi tevékenységek mindegyikére a Pikkász bizottság tesz javaslatot fontosság szempontjából úgy, hogy az összesen kiosztott pontszám legfeljebb 50 pont
legyen:
i. PikkÁsz ülésen való részvétel
ii. Csapatépítés szervezése
iii. Egyetemi lapok közös számába írt cikkek
iv. Sajtókonferencián való részvétel

A pályázás folyamata
A beszámoló benyújtása a TTK HK irodában (Kármán Tódor Kollégium 013), illetve annak
eljuttatása online a ttk_palyazat@lists.ktk.bme.hu e-mail címre határidőig.
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Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A beszámolón kívül egyéb igazolás benyújtása NEM szükséges.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a TTK HK állapítja meg az elnök javaslatára, az előre meghatározott keretek és a
beérkezett pályázatok figyelembevételével a pályázatok elbírálása során. A juttatások kifizetése egy
összegben, ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők
A pályázat által vizsgált időtartam: A pályázat kiírását megelőző félév 10. hetének hétfőjétől a
pályázat kiírásakor aktuális félév 9. hetének vasárnapjáig.
A pályázat leadási határideje: A pályázat kiírásakor aktuális félév 10. hetének hétfője
Előzetes eredmények közzétételének határideje: A pályázat kiírásakor aktuális félév 10. hetének csütörtöke
Felszólalás határideje: A pályázat kiírásakor aktuális félév 11. hetének hétfője
Végleges eredmények közzététele: A pályázat kiírásakor aktuális félév 11. hetének szerdája
Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény
A pályázat kiírója a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató
jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján (http://www.hk.wigner.bme.hu/). A
végleges eredményt a TTK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza
nyilvánosságra. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén a
TTK HK nyilvánosságra hozza a pályázó nevét.

Adatvédelem
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a TTK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti
kezelésébe.
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Felszólalás, jogorvoslat
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a TTK HK-nál. A felszólalási szándékát a ttk_palyazat@lists.ktk.bme.hu email címre küldött levélben jelezheti a pályázó.
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.
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