Pályázati útmutató
KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ
2017/2018. tanévre
(Az útmutató a pályázati kiírással együtt kezelendő.)
Pályázhatsz, ha …
•

min. 3 hónapra külföldre utazol ERASMUS+, CAMPUS MUNDI, CEEPUS, EGT Alap és
Tengeren-túli programokkal, vagy más, a Nemzetközi Iroda által közzétett felhívás révén

Nem pályázhatsz, ha …
•

Stipendium Hungaricum programban veszel részt

•

BCE-n részképzésben veszel részt

•

külföldi szakmai gyakorlatra utazol ki

Mikor?
•

2017. június 14. (szerda) 10:00 órától július 4. (kedd) 14:00 óráig tudod a pályázatodat a
Neptunban leadni. A határidőt vedd komolyan, ha bármilyen okból lemaradsz, kimaradsz a
pályázatból!

Hogyan?
1. A pályázatot csak a Neptunon keresztül lehet leadni, nem papír alapon.
2. 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének teljesítménye alapján lehet pályázni. (Kivéve:
TDK/OTDK)
3. Szerezd be a szükséges igazolásokat és szkenneld be, majd nyisd meg a kérvényt a
Neptunban. Fontos tudnod, hiánypótlásra nem lesz egyáltalán lehetőséged.
4. Az eredeti igazolásokat, dokumentumokat őrizd meg, mert szúrópróbaszerűen ellenőrzésre
bekérhetők.
5. Neptun / Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények / Külföldi Részképzési Ösztöndíj
2017/18. kérvényt nyisd meg, és értelemszerűen töltsd ki (a csillaggal jelölt mezőket
kötelező) és töltsd fel az igazolásokat.
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6. Fontos, hogy az igazolások olvashatóak legyenek, támogatott a PDF, PNG, JPG vagy JPEG
formátum, melyek egyenkénti mérete max. 500 Kb.
7. A kérelmet addig nem tudod leadni, míg minden általad megjelölt tevékenységhez nem
töltöttél fel igazolást.
8. A tanulmányi átlagról nem kell igazolás, ezt a Neptun adja majd a bírálók számára. A
tanulmányi pontok közvetlenül az eredmények közzététele előtt frissülnek és lesznek
véglegesek, tehát nem érdemes a ponttal foglalkoznod.
9. A nyilatkozatokat jelöld be az űrlap végén.
10. Hiánypótlásra nem lesz lehetőséged.
11. Ha minden igazolást feltöltöttél, klikk a „Kérvény leadása” gombra.

Mikor lesz eredmény?
•

2017. július 11. (kedd) - az eredmények a BCE HÖK DJB honlapján lesznek fent, és egy
Neptun határozatot is kapsz.

Fellebbezés
•

2017. július 25. (kedd) 12:00 óráig tudsz fellebbezni a határozatszámra hivatkozva a Neptun
/ Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények / Külföldi Részképzési Ösztöndíj 2017/18.
fellebbezés kérvényen

•

2017. július 28. (péntek) – a fellebbezések eredményei a BCE HÖK DJB honlapján lesznek
fent, és a Neptunban egy határozatot kapsz a fellebbezés eredményéről

Budapest, 2017. június 14.
BCE HÖK Diákjóléti Bizottság
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