BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére
A pályázat célja
A „Biztos jövő ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért
tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész-,
gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik
folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb
eredményt (min. 3,5 tanulmányi átlag) elért hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy
alapszakonként és évfolyamonként, félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50%, illetve
25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön.
A pályázók köre
Azok a bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen, nappali munkarendben
tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik 2012. szeptemberben vagy azt követően
hoztak létre hallgatói jogviszonyt az Egyetemen. A pályázatot benyújtó hallgatóknak a pályázat félévében
aktív státusszal kell rendelkezniük.
A „Biztos jövő ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el, a beiratkozást követő második aktív félévtől. A
pályázatot elnyert hallgatók a lezárt, sikeresen teljesített félévre vonatkozóan visszamenőlegesen
részesülnek a támogatásban. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.
A pályázatot benyújtó hallgatóknak az adott szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan
legalább 90%-át kell teljesíteniük. A képzési időt túllépő, azaz a tanulmányait nem a mintatanterv szerint
teljesítő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot, kivéve, ha másik szakra nyert felvételt és
nem kérte az adott félévben a BGE-n korábban szerzett kreditjeinek beszámítását. Nem pályázhatnak azon
hallgatók, akik 2012. szeptember előtt már hallgatói jogviszonyt hoztak létre az Egyetemen (korábban
Főiskolán), és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói
jogviszonyt létesítettek. Gyakorlati félév idején a „Biztos jövő ösztöndíjra” pályázat nem nyújtható be.
A pályázat tartalmi követelményei



a Modulo rendszerben kitöltött pályázati formanyomtatvány, amely magában foglalja
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a 2016/2017. tanévben nem részesül egyéb, a BGE által
biztosított teljesítmény alapú támogatásban.

Pályázat beadási határidő: 2017. január 22. 22 óra
Az érvényes pályázatok kari HTJ Bizottsági értékelési határideje: 2017. február 2.
A sikeresen pályázó hallgatók kiértesítésének határideje: 2017. február 10.

Bővebb információ a kari Hallgatói Szolgáltatási Osztály ügyintézőinél kérhető és a BGE honlapján
(http://www.uni-bge.hu) is megtalálható.
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A pályázati felhívás mellékletei:







1. sz. melléklet: Pályázati ütemterv
2. sz. melléklet: Modulo pályázati adatlap leírása (2017. január 4-től adható be)
3. sz. melléklet: Modulo pályázati adatlapon található Hallgatói nyilatkozat a pályázati feltételeknek
való megfelelésről
4. sz. melléklet: A pályázat értékelési pontrendszere
5. sz. melléklet: Pályázati értékelő lap (a Modulo űrlap része)
6. sz. melléklet: Kari összesítő adatlap a BIJÖ ösztöndíj pályázatokról

Budapest, 2016. október 25.

Dr. Heidrich Balázs
rektor
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1. sz. melléklet

BGE „Biztos jövő ösztöndíj” pályázati ütemterv
2016/2017. tanév 1. félév

Sorszám
1.
2.

Feladat
Pályázat leadási határidő
Pályázatok értékelése, rangsorolása, javaslat az
ösztöndíjakra a pénzügyi kerettől függően

Felelősök

Határidő

Hallgatók

2017. január 4. - 2017. január 22. 22 óra

Kari HTJ Bizottságok,
a kari DJ Bizottságok közreműködésével

2017. február 1. 12 óra

Oktatási rektorhelyettes,
3.

Egyetemi szintű HTJB döntés a pályázatokról

Oktatási dékánhelyettesek,

2017. február 2. 12 óra

EHÖK és kari HÖK elnökök
4.

Pályázók

értesítése

a

Neptunban

a

pályázat

eredményéről (sikertelen pályázók esetén indoklással)

TOF vezető

2017. február 8.

TOF vezető

2017. február 9.

TOF vezető

2017. február 9.

Oktatási igazgató

2017. február 10.

A sikeresen pályázó, adományozó oklevelet átvevő
5.

hallgatók

listájának

a

megküldése

a

BGE

Kommunikációs és Marketing Iroda vezetőjének
6.

BGE Biztos jövő ösztöndíj utalásának előkészítése

7.

BIJÖ adományozó oklevelek átadása
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2. sz. melléklet

Pályázati adatlap a BGE Biztos Jövő Ösztöndíjhoz
2016/2017-es tanév 1. félév
(elektronikusan, a Modulo-ban töltendő ki)
A pályázó adatai:
Neptun kód:
a nullát kérjük az

Név:

alábbi módon
jelölni: Ø

Állandó lakcím:

Értesítési cím:

Mobil telefon:

E-mail:

@

Kar neve
Szak neve
Specializáció neve
Képzés nyelve
Képzési forma

Önköltséges

1. A pályázó tanulmányi teljesítményére vonatkozó adatok (a 2016/2017. tanév 1. félévben)
Felvett kreditek száma:
Teljesített kreditek száma
Javító vizsgák száma
Tanulmányi eredmény számtani átlaga:
2.A szakmai tevékenység pontszámai (max. 20 pont) – Csak az adott, lezárt félévben szerzett teljesítmény
vehető figyelembe)1:
TDK (maximálisan 20 pont adható)
Részvétel országos TDK-n

10 pont

Országos TDK I. hely

10 pont

Országos TDK II. hely

8 pont

Országos TDK III. hely

6 pont

Részvétel intézményi TDK-n

5 pont

Intézményi TDK I. hely

4 pont

Intézményi TDK II. hely

3 pont

Intézményi TDK III. hely

2 pont

Intézményi TDK különdíj

2 pont

Szakkollégiumi kiemelkedő tag

7 pont

A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumo(ka)t PDF formátumban mellékelni szükséges a pályázati
adatlaphoz.
1
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Szakkollégiumi aktív tag

4 pont

Nívódíj

5 pont

Kutatási tevékenység

5 pont

Publikációk

10 pont

Szakmai tanulmányi versenyeken helyezés vagy különdíj

10 pont

Szakmai tudományos versenyeken való részvétel

5 pont

OKJ-s végzettség

5 pont

Egyéb versenyeken részvétel

5 pont

Szakmai előadás szervezés

5 pont

Szakmai teszteken való részvétel

5 pont

3. A nyelvvizsgáért adható pontszámok (max. 10 pont) – Csak az adott, lezárt félévben szerzett teljesítmény
vehető figyelembe)
I. nyelv

II. nyelv

Szakmai felsőfokú nyelvvizsga "C"

7 pont

7 pont

Általános felsőfokú nyelvvizsga "C"

7 pont

6 pont

Szakmai középfokú nyelvvizsga "C"

5 pont

5 pont

Általános középfokú nyelvvizsga "C"

3 pont

4 pont

Középfokú "A" vagy "B" nyelvvizsga

2 pont

2 pont

4. A közéleti tevékenységért adható pontszámok (max. 10 pont) – Csak az adott, lezárt félévben szerzett
teljesítmény vehető figyelembe)2:
Hallgatói szervezeti kiemelkedő tagság

7 pont

Hallgatói szervezeti aktív tagság

4 pont

Sport tevékenység

3 pont

Sport tevékenység helyezés

4 pont

Egyéb közösségi (egyetemi vagy kari) tevékenység

3 pont

Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kari HTJB ezen pályázati adatlapon közölt adatok valóságtartalmát ellenőrizze.
Vállalom, hogy az ellenőrzést minden lehetséges módon elősegítem. Felhatalmazom az érintett
hatóságokat, szervezeteket, hogy a vizsgálathoz szükséges adatokat a kari HTJB rendelkezésére bocsássák.
_____________________, 20…. ___________ hó__________nap

A pályázatot csak hibátlanul kitöltött, felsorolt igazolásokkal/dokumentumokkal, valamint az egyéb mellékletekkel
ellátott adatlap esetén áll módunkban elbírálni! A kitöltött adatlapot az Egyetem bizalmasan kezeli, és csak a BIJÖ
ösztöndíj odaítéléséhez használja fel!

A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumo(ka)t PDF formátumban mellékelni szükséges a pályázati
adatlaphoz.
2

5

3. sz. melléklet

Hallgatói nyilatkozat
(a BIJÖ ösztöndíj támogatásra vonatkozóan)

Alulírott hallgató büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a BGE Biztos jövő (BIJÖ) ösztöndíj
pályázati kiírásának megfelelek. A pályázatomban benyújtott adatok megfelelnek a valóságnak és a
2016/2017-es tanévben a BGE-től, illetve bármely karától semmiféle teljesítmény alapú ösztöndíj
támogatásban nem részesültem. Kötelezem magam arra, hogy az aktív hallgatói jogviszonyom, valamint a
jelen hallgatói nyilatkozathoz tartozó pályázati űrlapon közölt adataim változásáról 3 munkanapon belül
írásban tájékoztatom a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztályt.
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4. sz. melléklet

A Biztos Jövő Ösztöndíj pályázatok értékelése
1.

Tanulmányi eredmény (maximálisan 60 pont adható)
A sikeresen lezárt félév számtani átlaga
3,50

30 pont

3,51-3,55

31 pont

3,56-3,60

32 pont

3,61-3,65

33 pont

3,66-3,70

34 pont

3,71-3,75

35 pont

3,76-3,80

36 pont

3,81-3,85

37 pont

3,86-3,90

38 pont

3,91-3,95

39 pont

3,96–4,00

40 pont

4,01-4,05

41 pont

4,06-4,10

42 pont

4,11-4,15

43 pont

4,16-4,20

44 pont

4,21-4,25

45 pont

4,26-4,30

46 pont

4,31-4,35

47 pont

4,36-4,40

48 pont

4,41-4,45

49 pont

4,46-4,50

50 pont

4,51-4,55

51 pont

4,56-4,60

52 pont

4,61-4,65

53 pont

4,66-4,70

54 pont

4,71-4,75

55 pont

4,76-4,80

56 pont

4,81-4,85

57 pont

4,86-4,90

58 pont

4,91-4,95

59 pont

4,95 felett

60 pont
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2.

Szakmai tevékenységért adható pontszámok (maximálisan 20 pont adható)*
Csak az adott lezárt félévben megvalósult tevékenységért adható pont!
TDK (maximálisan 20 pont adható)
Részvétel országos TDK-n

10 pont

Országos TDK I. hely

10 pont

Országos TDK II. hely

8 pont

Országos TDK III. hely

6 pont

Részvétel intézményi TDK-n

5 pont

Intézményi TDK I. hely

4 pont

Intézményi TDK II. hely

3 pont

Intézményi TDK III. hely

2 pont

Intézményi TDK különdíj

2 pont

Szakkollégiumi kiemelkedő tag

7 pont

Szakkollégiumi aktív tag

4 pont

Nívódíj

5 pont

Kutatási tevékenység

5 pont

Publikációk

10 pont

Szakmai tanulmányi versenyeken helyezés vagy különdíj

10 pont

Szakmai tudományos versenyeken való részvétel

5 pont

OKJ-s végzettség

5 pont

Egyéb versenyeken részvétel

5 pont

Szakmai előadás szervezés

5 pont

Szakmai teszteken való részvétel

5 pont

*A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumo(ka)t mellékelni szükséges a
pályázati adatlaphoz.
3.

Nyelvvizsga (maximálisan 10 pont adható)*
Csak az adott lezárt félévben szerzett nyelvvizsgáért adható pont!
I. nyelv

II. nyelv

Szakmai felsőfokú nyelvvizsga "C"

7 pont

7 pont

Általános felsőfokú nyelvvizsga "C"

7 pont

6 pont

Szakmai középfokú nyelvvizsga "C"

5 pont

5 pont

Általános középfokú nyelvvizsga "C"

3 pont

4 pont

Középfokú "A" vagy "B" nyelvvizsga

2 pont

2 pont

*A nyelvvizsgát igazoló dokumentumot a pályázat benyújtása előtt be kell mutatni a kari
Hallgatói Szolgáltatási Osztályon.
4.

Közéleti tevékenységért adható pontszámok (maximálisan 10 pont adható)*
Csak az adott lezárt félévben megvalósult tevékenységért adható pont!
Hallgatói szervezeti kiemelkedő tagság

7 pont

Hallgatói szervezeti aktív tagság

4 pont

Sport tevékenység

3 pont

Sport tevékenység helyezés

4 pont

Egyéb közösségi (egyetemi vagy kari) tevékenység

3 pont

*A szakmai és közéleti tevékenységet igazoló dokumentumo(ka)t mellékelni szükséges a
pályázati adatlaphoz.
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5. sz. melléklet

Pályázati értékelő adatlap a BIJÖ pályázathoz
(a Modulo űrlap része)

Hallgató neve:……………………..…………………………………….Neptun kódja:…………………….
Az alapszak megnevezése:………………………..…………………………………………………………...
A képzés nyelve……………………………………………………………………………………………………….

Értékelési tényező

Maximális

Megállapított

pontszám

pontszám

1. Tanulmányi eredmény

60

2. Szakmai tevékenység

20

3. Nyelvvizsga

10

4. Közéleti tevékenység

10

Kapott összes pontszám
Dátum:……………………………

Bíráló neve: ………………………………………………

Ellenjegyző neve: ………………………………………………

Bíráló beosztása: ……………………………………..

Ellenjegyző beosztása: ……………………………………..
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6. sz. melléklet

Kari összesítő adatlap a BIJÖ ösztöndíj pályázatokról
(szakonként/nyelvenként a specializáció megnevezésével)

Kar megnevezése:
Pályázati időszak: 2016/2017.tanév 1. félév

Hallgató
neve

Összesen

Szak és
Neptun kód

A képzés

specializáció

nyelve

megnevezés

-

-

A képzés
önköltsége
(Ft)

Javasolt
BIJÖ
ösztöndíj
%-ban*

Javasolt BIJÖ
ösztöndíj
összege

-

*A támogatás összege az önköltség 100%, 50%, vagy 25% lehet!
Budapest, 2017. ………………………………………

PH

Dékán

Oktatási dékánhelyettes
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