
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   

KIEMELT SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJRA 

2020/2021. tanév I. félév 

 

A Természettudományi és Technológiai Kar oktatási dékánhelyettese pályázatot hirdet a kiemelt 

szakmai ösztöndíjas helyek betöltésére, a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, 

illetve tudományos teljesítményt nyújtó hallgatók részére. 

Feladat:   

 Tapasztalatszerzés gyakorlatok és szemináriumok előkészítésében, óratartásban. 

 Egy tanszék szakmai közéletével való megismerkedés, a kutatómunka alapjainak elsajátítása. 

 Aktív részvétel a tanszék/intézet disszeminációs (tudománynépszerűsítő és beiskolázási) 

tevékenységében. 

 

Kiemelt szakmai ösztöndíjra pályázhatnak azok a 2019/2020. tanév. II. félévben és a 2020/2021. tanév 

I. félévben aktív hallgatói státusszal rendelkező nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben, illetve 

osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik az alábbi követelményeknek eleget tesznek: 

a) Államilag támogatott/állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgató. 

b) Nem részesülnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. 

c) A 2019/20. tanév I. félévben és a 2019/20. tanév II. félévben összesen minimum 55 

kreditet teljesítettek (amelyből minimum 15 szakmai kredit/félév) és félévente legalább 

4,00 súlyozott tanulmányi átlagot (átlag) értek el a DE TTK-n. 

d) Képzési időn túl csúszó hallgató nem pályázhat. 

e) Igazolt aktív részvétel a tudományos diákkörben, esetleg publikációs tevékenység (így 

különösen DETEP, TDK, tanszéki koordinátori tevékenység), közéleti, kulturális, 

tudománynépszerűsítő, beiskolázási vagy sporttevékenység. 

f) Igazolt a szakon belül legalább egy, a Kar valamelyik tanszékéhez kötődő tárgy iránti 

elmélyült érdeklődés, jó előadói készség. 

g) Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatóknál, kizárólag a DE TTK-n felvett kreditek és 

tanulmányi átlag, valamint a karon végzett közösségi, kulturális, sport és tudományos 

tevékenység vehető figyelembe a pályázat elbírálásánál. DETEP kreditek nem számíthatók 

be a minimálisan teljesítendő 55 kreditbe. 

h) Kizárólag tanulmányi eredmény alapján kiemelt tanulmányi ösztöndíj nem folyósítható. 

 

* Az alapszakon (BSc) jelen félévben végzős hallgató akkor részesülhet kiemelt szakmai

 ösztöndíjban, ha jelentkezett és felvételt nyer 2020 júliusában a DE TTK valamely 

MSc képzésére. 

** Kiemelt ösztöndíjra végzős MSc-s hallgató nem pályázhat akkor sem, ha PhD-ra 

jelentkezik.  

 

A „Kiemelt ösztöndíj” a DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16. § (3) pontja szerint egy 

félévre, tehát a jelen pályázat a 2020/2021. tanév I. félévére szól.  

 

Kiemelt szakmai ösztöndíjban a Karon, a kar hallgatóinak legfeljebb 10 %-a részesülhet, (a Karon 

rendelkezésre álló összeg határáig). A kiemelt szakmai ösztöndíj összege 50.000 Ft/fő/félév, melynek 

folyósítása 10.000 Ft/fő/hó, 5 hónapon keresztül, ösztöndíj-kiegészítésként történik. 

 

A pályázatot legkésőbb 2020. július 31.  (péntek) 23.59 óráig lehet feltölteni. 

 

A pályázat kitöltése a Neptun-on keresztül elektronikusan történik!  

(Ügyintézés/Kérvények–Kiemelt ösztöndíj-p-2020/21/1) 

 

A feltöltési határidő azt is jelenti, hogy a pályázónak a határidőig a gyakorlati jegyeit meg kell 

szereznie, a vizsgáit teljesítenie kell a félév lezárásához. Az érdemjegyeknek a Neptunban 



szerepelniük kell a féléves átlagok számolásához – ellenkező esetben a pályázó tudomásul veszi, hogy 

az adott állapotnak megfelelő érdemjegyek, féléves átlag alapján vesz részt a rangsorban.  

 

A pályázat feltöltése előtt feltétlenül kérje félévének lezárását kerekes.ildiko@science.unideb.hu e-

mail címen! 

 

FONTOS: A kiemelt szakmai ösztöndíj pályázathoz pdf formátumban kell feltölteni a 

dokumentumokat a Neptun elektronikus kérelemhez!  
 

Az a hallgató, aki a megadott határidőig elektronikusan nem töltött fel pályázatot vagy nem csatolta 

pdf formátumban a dokumentumokat, tudomásul veszi, hogy a határidőt követően más formában 

utólag már nem pályázhat, és nem lehet jogosult az ösztöndíj elnyerésére. 

  

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati feltételek teljesülését dokumentálva - a kitöltési 

útmutató szerint: 

 Mindazon tevékenység hitelt érdemlő igazolását, amelyeket a hallgató pályázatában 

feltüntetett. Az igazolás nélküli tevékenységeket az elbírálás során, figyelmen kívül kell 

hagyni. 

 A hallgató szakmai önéletrajzát, 

 a szakmai témavezetői és tanszékvezetői ajánlást, véleményt aláírt formában, 

 nyelvvizsga bizonyítványt. 

Azok a hallgatók akik, a 2020/2021. tanév I. félévére kiemelt szakmai ösztöndíjat nyernek, 

kötelesek beszámolni a teljesítéseikről. A beszámolót az intézeti honlapokon található űrlapon kell 

elkészíteni és a témavezetővel, valamint az Intézet Oktatási Felelősével leigazoltatni. A beszámolót 

2021. január 18-ig kell benyújtani az illetékes Intézet Oktatási Felelősének, aki összegyűjtve 

továbbítja a Tanulmányi Osztályra. Pozitív témavezetői vélemény esetén a kiemelt ösztöndíjas 

hallgató, ismételt pályázat benyújtása nélkül, a 2020/21. tanév II. félévében tovább kapja a 

kiemelt ösztöndíjat, amennyiben tanulmányait a jelenlegi képzésén folytatja.  

 

Dr. Kozma Gábor s.k. 

oktatási dékánhelyettes 

 

TTK            KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ, ÉRTÉKELÉS               2020.  
 

I. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK (max.: 50 pont)  

A két félév súlyozott tanulmányi átlaga tízzel szorozva, azaz összesen max. 50 pont. 

(Például: I. félévi átlag 4,88, II. félévi átlag 4,34 > összátlag 4,61 = 46 pont.) 

 

II. NYELVVIZSGÁK (max.: 10 pont)  

Csak olyan anyanyelven kívüli nyelvvizsga pontozható, amelyen a szakmának szakirodalma van. Csak az 

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgákat kérjük feltüntetni. A középfokú nyelvvizsgák közül 

csak a C típusút fogadjuk el, a felsőfokúból mindhárom típust. Értékelése nyelvenként: 

 Középfokú, C típusú nyelvvizsga:    5 pont 

 Felsőfokú,   A típusú nyelvvizsga:  5 pont 

 Felsőfokú,   B típusú nyelvvizsga:     5 pont 

 Felsőfokú,   C típusú nyelvvizsga:  10 pont 

 

III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  

1. Kutatási tevékenység (max.: 5 pont) 

 Egyetemi, regionális vagy országos kutatási projektekben való részvétel (csak a projektvezető 

igazolásával) : 5 pont 

 A pályázó tudományos kutatásának bemutatása  

(mellékelve max. egy oldalon; a témavezető ajánlását kötelező csatolni!): 3 pont. 

2. OTDK-eredmények 

mailto:kerekes.ildiko@science.unideb.hu


Amennyiben a hallgató több OTDK-n vesz részt, ill. több különböző dolgozattal pályázik, akkor ott a 

pontszám duplázható. 

 I. hely, Pro Scientia-díjjal:  20 pont 

 I. hely:      10 pont  

 II. hely:         7 pont 

 III. hely:         5 pont 

 különdíj:         5 pont  

 részvétel:         3 pont  

3. Szakmai publikációk, konferenciaelőadások (max. 24 pont): 

 Minden szakmai publikáció: 5 pont (de max. 15 pont). 

 Pályázó által tartott konferencia előadás vagy poszter (max. 9 pont). 

 Idegen nyelven tartott 5 pont, magyar nyelven tartott 3 pont. 

 Megjegyzés: OTDK-dolgozat nem számít ide; szakdolgozatok, évfolyamdolgozatok stb. nem 

számítanak. 

4. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyek (max. 5 pont): 

 nemzetközi verseny: 5 pont 

 országos verseny:  4 pont 

 helyi verseny:   2 pont 

 Megjegyzés: a gimnáziumi versenyek nem számítanak. A DETEP, ROP stb. nem ide tartozik. 

5. Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (max. 5 pont): 

DETEP-ért és Szakkollégiumi tagságért akkor adható pont, ha van a hallgatónak a referált két félévben           

minimálisan 2 teljesített kreditje a DETEP-es képzésén.  

6. Tagság szakmai szervezetben (max. 4 pont): 

 A szervezet és a tagság jellegétől függően 1–3 pont. 

7. Oktatási tevékenység (max. 5 pont): 

 Demonstrátor/óraadó: 5 pont 

8. Országos és helyi pályázatok (max. 10 pont):  

    A pályázó által elnyert 

 Országos pályázatban való részvétel: 5 pont (csak a pályázatvezető igazolásával!) 

 Megelőzően elnyert Köztársasági ösztöndíjpályázat nem ér pluszpontot. 

 Helyi pályázatban való részvétel: 3 pont (csak a pályázatvezető igazolásával!) 

 Megelőzően elnyert Nyári Ösztöndíj pályázat nem ér pluszpontot. 

9. Külföldi ösztöndíjak (max. 6 pont):  

 A következő adatokat kérjük: az ösztöndíj helye, ideje és időtartama, típusa (Erasmus, egyetemi 

csere stb.) 

Értékelés: ösztöndíjanként 2 pont. 

 

IV. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG  (max. 10 pont) 

 Hallgatói közéleti tevékenység: AISEC, hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség,rendezvények 

szervezése stb. 

Értékelés: a tevékenység jellegétől függően 1–5 pont.  

 Egyéb társadalmi-kulturális  tevékenység: Értékelés: a tevékenység jellegétől függően 1–3 pont. 

 Kiemelkedő sporttevékenység: Értékelés: a tevékenység jellegétől függően 1–3 pont. 

Jelenlegi aktív sporttevékenység illetve korábbi olimpiai eredmény pontozható. 


