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A kiemelt kari ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű (nappali
munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc) és osztatlan képzésben 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.
Kiemelt ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc)
vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki(nek)
•

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,

•

az adott szakon az utolsó lezárt, aktív félévben legalább 24 kreditet teljesített,

•

az utolsó lezárt, aktív félévében kimagasló szakmai-tudományos, valamint közéleti tevékenységet
folytatott,

•

összpontszáma eléri vagy meghaladja a 100-at,

•

a DJB által meghatározott létszámkorlátnak megfelel, és a legtöbb pontszámot szerzők között van.

Nem pályázhatnak
•

az első féléves mesterképzési szakos hallgatók,

•

az adott szakon azok a hallgatók, akik a 2017/2018. tanévben az adott szakon köztársasági ösztöndíjban
részesülnek.

A pályázatot leadni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető a
„Kiemelt kari ösztöndíj pályázat 2017/18/1” kérvényen keresztül lehet.
A pályázati időszak az alábbiak szerint alakul:
A pályázatok leadási időszaka:

2017. október 30. – november 10. 23:59

Hiánypótlási időszak:

NINCS

Előzetes eredmények:

2017. november 20.

Hallgatói észrevételek beküldésének határideje:

2017. november 27. 08:00

Végleges eredmények:

2017. december 4.

Jogorvoslati időszak:

2017. december 4 – december 15. 23:59
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PÁLYÁZÁS MENETE
A pályázatra jelentkezni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető
„Kiemelt kari ösztöndíj pályázat 2017/18/1” kérvényen keresztül az adatok kitöltésével, a szükséges igazolások
feltöltésével és a pályázat határidőre történő leadásával lehet. Hiányos, vagy a leadási határidő lejárta után
benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató adott szakján az utolsó lezárt aktív félévi ösztöndíj-átlaga alapján
történik.
A szakmai és a közéleti pontok igazolásához szükséges formanyomtatvány a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság
honlapján a „Kiemelt ösztöndíj” fülre kattintva jobb oldalt, a „Dokumentumok” menüpont alatt érhető el. A honlapon
található formanyomtatványon kívül elfogadható más, hiteles igazolást is. A demonstrátoroknak az adott tanszék
által kiállított igazolást szükséges csatolniuk.
A szakmai, illetve a közéleti, sport, közművelődési tevékenységek esetén csak a 2016 / 2017. tanév 2. (tavaszi)
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).
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.
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 a tanulmányi munka, mind a szakmai, mind a közéleti, sport, közművelődési
tevékenységre adható pontok tekintetében.
Az előzetes eredmények a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság honlapján a „Kiemelt ösztöndíj” fülre kattintva jobb oldalt,
a „Dokumentumok” menüpont alatt lesznek elérhetőek, illetve a Neptunban tájékoztatót is kapnak a pályázók az
eredményről.

3

Kiemelt kari (tanulmányi és szakmai) ösztöndíj

2017/2018 I. félév

Észrevételt a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
menüpontja alatt van lehetőség a „Észrevételek a Kiemelt kari ösztöndíjhoz 2017/18/1” kérvény benyújtásával.
Észrevételezési időszakban hiánypótlásra nincs lehetőség. Az észrevételezéseket kérjük részletes szöveges
indokolással alátámasztani.
A végleges eredményekről a pályázók határozatot kapnak, mely ellen jogorvoslattal élhetnek, szintén a Neptunban,
az erre kialakított kérvény benyújtásával.
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.
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ÉRTÉKELÉSI PONTRENDSZER1
A DJB a pályázatokat az alábbi pontrendszer alapján értékeli:
I.

Tanulmányi munka (max. 75 pont)

A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató utolsó lezárt, aktív félévi ösztöndíj-átlaga alapján történik. Az
ösztöndíj-átlag számítása az utolsó lezárt aktív félév valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik
az alábbi képlet szerint:
1,2  kredit K  érdemjegyK   kredit V  érdemjegyV
Ösztöndíj-átlag =

1,2  kredit

  kredit V
A 4,26-os ösztöndíj-átlagnál 1 pontot, 5,00-s ösztöndíj-átlagnál 75 pontot kap a hallgató. A két határérték közötti
ösztöndíj-átlagok esetén megszerezhető pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:
K

Ösztöndíj-átlag

Tanulmányi pontszám

Ösztöndíj-átlag

Tanulmányi pontszám

Ösztöndíj-átlag

Tanulmányi pontszám

4,26
4,27
4,28
4,29
4,30
4,31
4,32
4,33
4,34
4,35
4,36
4,37
4,38
4,39
4,40
4,41
4,42
4,43
4,44
4,45
4,46
4,47
4,48
4,49
4,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4,51
4,52
4,53
4,54
4,55
4,56
4,57
4,58
4,59
4,60
4,61
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
4,68
4,69
4,70
4,71
4,72
4,73
4,74
4,75

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

4,76
4,77
4,78
4,79
4,80
4,81
4,82
4,83
4,84
4,85
4,86
4,87
4,88
4,89
4,90
4,91
4,92
4,93
4,94
4,95
4,96
4,97
4,98
4,99
5,00

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1 BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

1/b. melléklete alapján.
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Szakmai tevékenység: (max. 75 pont)

Szakmai tevékenység

Adható
pontszám

1. Kutatási tevékenység (pl. demonstrátori
max. 20 pont
tevékenység keretében végzett kutatás)
2. TDK, OTDK
2.1 OTDK részvétel/részvételi jog
2.2 TDK 1. helyezés
2.3 TDK 2. helyezés
2.4 TDK 3. helyezés
2.5 TDK elfogadott dolgozatért

Több szerző
esetén adható
pontszám

A kutatás vezetőjének vagy az illetékes
tanszék vezetőjének ajánlása.
Az elért helyezésről/részvételről szóló
max. 75 pont max. 75 pont
díszoklevél másolata vagy a szervező
szervezet által kiállított, részvételről
10 pont
7 pont
szóló igazolás. Két évnél korábbi
versenyre nem adható pont. Pont több
50 pont
35 pont
TDK dolgozatra is adható, de az adott
pontszám nem lehet magasabb 75
45 pont
31,5 pont
pontnál. Több szerző esetén az adható
pont 70%-át kapja a pályázó.
40 pont
28 pont
-

25 pont

17,5 pont

max. 30 pont

-

30 pont

-

3.2 2. helyezés

25 pont

-

3.3 3. helyezés

20 pont

-

3.4 Részvétel

10 pont

-

3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi
versenyek
3.1 1. helyezés

4. Publikáció, előadás
4.1 Publikáció, előadás magyar nyelven

4.2 Publikáció, előadás idegen nyelven

5. Szakkollégiumi és egyéb, a HÖK által
regisztrált diákszervezetben végzett
egyéb szakmai tevékenység

Szükséges igazolás, megjegyzés

max. 40 pont max. 40 pont Publikáció másolata, in press publikáció
esetén befogadó nyilatkozat vagy
30 pont*
21 pont
másolata. A pontszám a folyóirat és a
szakmai cikk színvonala alapján, a
szaktanszék véleményének kikérésével,
a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a
hallgató a folyóirattal, napilappal
40 pont*
28 pont
alkalmazásban áll. A pontok csak
megjelent cikk(ek) után adhatók. Több
szerző esetén az adható pont 70 %-át
kapja a pályázó.
max. 20 pont*

-

Az illetékes szakkollégium által kiállított
igazolás.

A tevékenységről szóló igazolás.
Kurzushallgatás címén – csak az
Egyetemen akkreditált kurzusokért -,
fakultatív tantárgy, illetve minden a
6. Egyéb kiemelkedő szakmai
kötelezőn felül teljesített, de a
max. 30 pont*
tevékenység (pl. kurzushallgatás)
tanulmányi átlagban el nem számolható
tantárgy: egyenként maximum 15 pont
(összesen maximum 30 pont). A
nyelvtanulás nem számolható el ilyen
tantárgyként.
Az illetékes tanszék/szakkollégium
7. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység
max. 30 pont*
oktatáshoz kapcsolódó tevékenységről
szóló igazolása.
* A BCE HÖK Diákjóléti Bizottsága az igazoláson szereplő, különböző tevékenységek felsorolása és azok részletezése alapján
ítéli meg a pontszámot.
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Amennyiben egy OTDK, TDK dolgozat több kategóriába is besorolható és ezt a pályázó minden szükséges
dokumentummal igazolja, az adott dolgozat akkor is csak egyszer vehető figyelembe.
A Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek esetében az elért
helyezés és részvétel esetén is a maximális pont fele adható.
Nem értékelhetők a saját célú, egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, idegenvezetés,
nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel, stb.)
Az 5., 6. és 7. pontban szereplő tevékenységek esetében részletes igazolást szükséges csatolni arról, hogy az
adott évben milyen munkát végzett a pályázó.
III. Közéleti, sport, közművelődési tevékenység: (max. 75 pont)
A táblázatban szereplő jogcímekre egyszer adható pont, pl. 2 szervezetben végzett közéleti tevékenységért is csak
25 pont jár. A pályázathoz csatolt közéleti tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak
rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására
szolgál.
Közéleti, sport és egyéb tevékenység
1. Hallgatói közéleti tevékenység
1.1 Hallgatói szervezetben végzett
tevékenység, tagság
1.2 Vezetőségi tagság hallgatói
szervezetben
2. Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális,
kulturális tevékenység
3. Kiemelkedő sporttevékenység

Adható
pontszám
max. 40 pont
max. 25
pont/félév
max. 40
pont/félév
40 pont*
max. 75 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
Pont adható Hallgatói Önkormányzatban végzett
tevékenységért, kollégiumi tanácsban végzett
munkáért, Hallgatói Önkormányzat által regisztrált
szervezetben végzett munkáért, egyetemi
rendezvény szervezéséért, publikálásért az egyetemi
hallgatói újságban. Szükséges az illetékes szervezet
vezetőjének igazolása.
Az elért helyezésről/részvételről szóló oklevél
másolata vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt
igazolás a versenyen való részvételről. Aktív és
eredményes
sporttevékenység
esetén
egyesület/szakosztályi stb. igazolás szükséges.

3.1 Aktív, eredményes sporttevékenység
40 pont*
3.2 Olimpiai kerettagságért, valamint világvagy Európa-bajnokságon elért 1-10.
75 pont*
helyezésért
* A BCE HÖK Diákjóléti Bizottsága az igazoláson szereplő, különböző tevékenységek felsorolása és azok részletezése alapján
ítéli meg a pontszámot.

Az 1. és 2. pontban szereplő tevékenységek esetében részletes igazolást szükséges csatolni arról, hogy az adott
félévben milyen munkát végzett a pályázó.
Az 1., 2. és 3.1. pontok esetében csak a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett tevékenységekre adható pont.
Sporttevékenység esetében csak 2 évnél nem régebbi igazolás fogadható el.
Az egyetemi szintű tevékenységi centrumoknál, öntevékeny csoportoknál, érdekképviseleti szerveknél a pályázó
hallgatóknak előre kell jelezni a szervezetek felé szakmai/közéleti/egyéb tevékenységük igazolásának igényét. A
megajánlott pontszámokat tartalmazó igazolásokat a pályázó a pályázati adatlapjával együtt nyújta be a BCE HÖK
Diákjóléti Bizottságnak. Egyéb igazolás nem fogadható el. A megajánlott pontokat a BCE HÖK Diákjóléti
Bizottsága felülbírálhatja.

Budapest, 2017. október 26.
Dr. Szántó Zoltán Oszkár s.k.
oktatási rektorhelyettes
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