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A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

pályázatot hirdet  

 
NYÁRI SZAKMAI GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJRA 

 
Az ösztöndíjban a BölcsészettudományiKar azon alap-, mesterképzésben és osztatlan tanárképzésben 
résztvevő hallgatói pályázhatnak, akik részt kívánnak venni a 2019-es Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián. A szakmai gyakorlati ösztöndíjra csak azok az állami ösztöndíjas nappali tagozatos 
hallgatók pályázhatnak, akik minimum egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek! Az ösztöndíj célja 
nyári kutatói gyakorlat. 
A 2017/18-as tanévben maximum 15 fő részesülhet az ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege egy 
összegben 50.000 Ft. Amennyiben az ösztöndíjat elnyerő hallgató nem rendelkezik debreceni 
lakóhellyel, de 2018. júliusban, vagy augusztusban Debrecenben kíván kutatni, arra a hónapra 
kollégiumi szállást biztosítunk, illetve egyszeri 5.000 Ft utazási támogatásban részesítjük. 
 
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik: 

• az alapképzésben minimum egy, de maximum hat lezárt félévvel rendelkeznek és 2018. 
februárjában jelentkeztek a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar valamely 
mesterképzésére, 

• a mesterképzésben minimum egy, de maximum két lezárt félévvel rendelkeznek, 
• az osztatlan tanárképzésben minimum egy, de maximum nyolc lezárt félévvel rendelkeznek, 
• a 2017/18. tanév tavaszi félévére beiratkoztak, 
• a 2016/17. tanév II. félévében és a 2017/18/ I. félévében legalább 55 kreditet teljesítettek, 

minimum 3,5 ösztöndíj-átlaggal, 
• dolgozattal és előadással indultak a Bölcsészettudományi Kar által 2018. május 4-én rendezett 

kari TDK konferencián. 
 
Mivel az ösztöndíj célja az, hogy a Bölcsészettudományi Kar minél több hallgatója bekapcsolódjon a 
diákköri munkába, ezért nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik: 

• a 2017/18-as tanévben az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) valamely ösztöndíjában 
részesültek. 

 
Az ösztöndíjra a kiíráshoz csatolt pályázati űrlapon lehet jelentkezni. Az elbírálás az egyes 
kategóriáknál megadott eddigi eredmények, a pályázó munkaterve és a témavezető/egységvezető 
ajánlása alapján történik. 
 
A pályázati döntőbizottság tagjai: Dr. Forisek Péter (egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes), Dr. 
Csatár Péter (egyetemi docens, stratégiai és gazdasági dékánhelyettes), Dr. Engler Ágnes (egyetemi 
docens), Dr. Kerepeszki Róbert (egyetemi docens), Dr. Pete László (egyetemi docens), Dr. Tóth 
Valéria (egyetemi tanár), Csont István (PhD hallgató, DEHÖK elnökhelyettes). 
 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június18. (hétfő) 12.00 óra 
Helye: Tanulmányi Osztály, II. emelet, 238. iroda (Bertalan Ibolya) 

 
A pályázati űrlapok a BTK honlapjáról tölthetők le (http://btk.unideb.hu). 
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Csatolandó dokumentumok:  

• nyelvvizsgák fénymásolatai  
• aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 2017/18-as tanévben nem részesült az Új Nemzeti 

Kiválóság Program valamely ösztöndíjában.  
• ha a hallgató más felsőoktatási intézményben végezte az alapszakot, akkor csatolandó a 

leckekönyv/E-index másolata (a félévek zárási adataira van szükség, ezért az oklevélmelléklet, 
Neptunból nyomtatott tárgyteljesítési lap nem fogadható el!*), illetve ha az oklevél minősítése 
nem szerepel a leckekönyvben, az oklevél másolata is. 

 

 
Debrecen, 2018. május 28. 
 

Dr. Forisek Péter 
oktatási dékánhelyettes 

 
 
 
*Azt a hallgatót, aki nem a kért mellékletet nyújtja be, a kar formai okok miatt kizárja a pályázatra jogosultak közül! 

 

 


