Pályázati felhívás
A 2016/2017. tanév 2 (tavaszi) félévre vonatkozó kiemelt kari ösztöndíj igénylésére
A kiemelt kari ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű (nappali
munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgató részére – a BCE
Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b. számú mellékletben rögzített eljárási rend és elvek szerint
– pályázat alapján elnyerhető, egyösszegű juttatás, amelyben az a hallgató részesülhet, aki a tantervi
követelményeknek eleget tesz.
JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK



Kiemelt ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc),
mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő hallgató részesülhet, aki(nek)
o az adott szakon a tanulmányi eredménye az utolsó lezárt aktív félévében elérte, vagy
meghaladta saját szakjának az arra a félévre vonatkozó átlagos korrigált kreditindexét,
de legalább 3,50-et, és
o az adott szakon az utolsó lezárt aktív félévben legalább 24 kreditet teljesített
o az utolsó lezárt aktív félévében kimagasló szakmai-tudományos, valamint közéleti
tevékenységet folytatott, és
o összpontszáma eléri vagy meghaladja a 100-at, valamint
o a DJB által meghatározott létszámkorlátnak megfelel, és a legtöbb pontszámot szerzők
között van.



Nem pályázhatnak:
o

az első féléves mesterképzési szakos hallgatók, valamint

o

az adott szakon azok a hallgatók, akik a 2016/2017. tanévben az adott szakon köztársasági
ösztöndíjban részesülnek.

A pályázatok leadása a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés/Kérvények
Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető a „Kiemelt kari ösztöndíj pályázat 2016/17/2”
kérvényen keresztül.
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A pályázati időszak az alábbiak szerint alakul:
A pályázatok leadási határideje:

2017. április 17. (hétfő) 12:00

Hiánypótlási időszak:

NINCS

Előzetes eredmények:

2017. április 20. (csütörtök)

Fellebbezési határidő:

2017. május 5. (péntek) 12:00

Végleges eredmények:

2017. május 10. (szerda)

A PÁLYÁZÁS MENETE



A pályázatra jelentkezni a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer (neptun.unicorvinus.hu) Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Kiemelt
kari ösztöndíj pályázat 2016/17/2” kérvényen keresztül az adatok kitöltésével, a szükséges
igazolások feltöltésével, és mindezek határidőre történő leadásával lehet. Hiányos, vagy a
leadási határidő lejárta után benyújtott pályázatok nem fogadhatók el!



Az ösztöndíj odaítélésének szempontrendszerét és a folyósítás időtartamát a hatályos BCE
Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1/b. számú melléklete tartalmazza.



Az előzetes eredmények a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság honlapján a „Kiemelt ösztöndíj” fülre
kattintva jobb oldalt, a Dokumentumok alatt lesznek elérhetőek.



Fellebbezést a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés/Kérvények Kitölthető
kérvények menüpontja alatt van lehetőség a „Kiemelt kari ösztöndíj fellebbezés 2016/17/2”
kérvény benyújtásával. Fellebbezési időszakban hiánypótlásra nincs lehetőség! A
fellebbezéseket kérjük részletes szöveges indokolással alátámasztani. A végleges eredmények ellen
fellebbezésre lehetőség nincs.
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TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK



Jelen PÁLYÁZATI FELHÍVÁS mellett az elbírálás PONTRENDSZERE, valamint a szakmai és a
közéleti pontok igazolásához szükséges FORMANYOMTATVÁNY a BCE HÖK Diákjóléti
Bizottság honlapján a „Kiemelt ösztöndíj” fülre kattintva jobb oldalt, a Dokumentumok alatt érhető
el.



A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató adott szakján az utolsó lezárt aktív félévi
ösztöndíj-átlaga alapján történik.



A szakmai, illetve a közéleti, sport, közművelődési tevékenységek esetén csak a 2016/2017.
tanév 1. (őszi) félévben végzett tevékenységek értékelhetőek. Ez alól kivételt képez a ”TDK,
OTDK”, valamint az ”Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek” igazolásainak értékelhetőségi
időszaka (részletesen ld. az elbírálás PONTRENDSZERE dokumentumban.)



Minden pályázó hallgatónak külön igazolást szükséges benyújtania a szakmai és a közéleti
tevékenységről is! A szakmai és a közéleti tevékenységre beadott igazolások tartalma nem fedheti
egymást. A pontajánlásokat részletes szöveges kifejtéssel szükséges alátámasztani, amennyiben ez nem
fedi a megajánlott pontokat, a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság azt felülbírálhatja. A BCE HÖK Diákjóléti
Bizottság honlapján található formanyomtatványokat kérjük kitölteni a szakmai, illetve a közéleti
tevékenységek igazolására. A demonstrátoroknak az adott tanszék által kiállított igazolást szükséges
csatolniuk



Az igazolások csak abban az esetben fogadhatók el, ha egyértelműen fel van tüntetve, hogy a hallgató
mikor végezte az adott tevékenységét (félév/hónap).



Ugyanazt a teljesítményt két helyen, két kategóriában nem lehet figyelembe venni (pl. tanszéki kutatás,
szakkollégiumi aktivitás).



Azon tevékenységek, melyeket a hallgató díjazás ellenében, ellenszolgáltatás fejében vagy fizetésért
végzett, nem értékelhetők, azokra pontszám nem adható.



Ha a hallgató az értékelés alapjául szolgáló félévben passzív státuszú volt, akkor a legutolsó aktív félévi
teljesítményét kell értékelni mind tanulmányi munka, mind szakmai, mind közéleti, sport, közművelődési

tevékenységre adható pontok tekintetében.

Budapest, 2017. április 05..
Dr. Szántó Zoltán Oszkár s.k.
oktatási rektorhelyettes
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