Pályázati kiírás Π Ász Ösztöndíjra

A BME TTK HK pályázatot hirdet a Π Ász lapban végzett tevékenységek jutalmazása céljából,
hogy azon hallgatókat támogatásban részesítse, akik a vizsgált időszak során aktívan részt vettek a lap
szerkesztésében.

Pályázati feltételek
Pályázhatnak a Természettudományi Kar azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes
osztatlan képzésben aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, akik munkát
végeztek a Π Ász kari lap szerkesztésében 2015. május 16. és 2015. október 23. között.
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.
Tevékenység

Maximális szerezhető
pontszám

1.

Cikk írása (oldalanként)

3

2.

Főszerkesztés (kiadványonként)

10

3.

Tördelés (kiadványonként)

10

4.

Korrektúrázás (kiadványonként)

5

5.

Címlap készítése (kiadványonként)

5

6.

Egyéb

6

Pályázat leadásának módja, határideje
A pályázat elbírálására a mindenkori főszerkesztő ad javaslatot a fenti pontrendszer alapján, melyet
e-mailben küld el a palyazat@wigner.bme.hu címre. A pályázat leadásához az Ösztöndíjban részesülő összes
hallgatónak egy kinyomtatott és aláírt adathasználati adatlapot kell leadnia a pályázattal.
Az pályázat és az adatlapok beérkezésének határideje: 2015. október 23. 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!
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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.

Eredmény és kifizetés
A végleges eredmény 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. október 10.

Kovács Szilvia
TTK Hallgatói Képviselet
elnök
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