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2017/18 tanév tavaszi félév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK)
Hallgatói Képviselet (VBK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11. §
alapján azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és
tudományos tevékenységet végeznek.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a VBK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázat keretében értékelt időszakban kiemelkedő szakmai és
tudományos tevékenységet folytattak.
Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.
A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova
pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel
nem pályázhat.
Elbírálás alapelvei
A pályázat elbírálását a VBK HK saját hatáskörben végzi, a VBK tudományos dékánhelyettes véleményének
figyelembe vételével, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.
A képzési és kimeneti követelményben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges
tevékenységekért nem adható pont.
Pontrendszer
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2. Nyelvvizsga
2.1.

Második B2 szintű2

2.2.

C1/C2 szint

Több előadás vagy poszter esetén akkor jár többször a pont, ha az előadások vagy poszterek anyaga (a mellékelendő
abstract szerint) különböző. Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység, akkor a HK a kisebb pontszámú
tevékenységet, tevékenységeket maximálisan 70%-ban veheti figyelembe. Például ha azonos témában, de különböző nyelven
végzett tevékenységet a hallgató, akkor a kisebb pontszámú megtartott előadásra vagy poszterre adható pont 70% vehető
figyelembe.
Amennyiben az előadás vagy poszter előkészítésében és megtartásában több hallgató vett részt, abban az esetben a
tevékenységre adható pont számításánál a HK figyelembe veszi a pályázati adatlapon szereplő szerzői arányt. A szerzői arány
százalékos értékben kerül megadásra a témavezető aláírásával, a bírálás során ez a százalékos érték vehető figyelembe.
2
A második B2 szintű nyelvvizsga megszerzéséért abban az esetben jár pont, ha az első B2 szintű nyelvvizsga
megszerzéséről szóló bizonyítvány bemutatásra kerül.
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3. Tanulmányi versenyek
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A pályázás folyamata
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával
lehetséges. A pályázati adatlapot a VBK HK irodájában ügyeleti időben kell leadni, valamint emailben elküldeni a
vegyeszhk@vegyeszhk.hu email címre az ütemezésben megadott határidőig.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását.
Pontszám csak arra a teljesítményre adható, melyet a pályázó eredeti, hivatalos dokumentummal alá tud
támasztani. Idegen nyelvű igazolások, dokumentumok esetén szükséges leadni annak magyar nyelvű összegzését
is.
A kitöltött pályázati adatlap mellékleteként az eredmények bemutatásához a www.vegyeszhk.hu oldalon a
Pályázatok menüpont alatt megtalálható/letölthető publikációs adatlapokat kell beadni az eredményhez
Az elért pontszám átváltásra kerül a Magyarországon honosítható szintekre, és a pályázaton ennek megfelelő pont kerül
kiosztásra. Például, ha TOEFL nyelvvizsga összpontszáma 110, ez C1-es szintnek felel meg.
4 A közleményre adott aktuális pontszámot a Pályázati Bizottság állapítja meg figyelembe véve a mellékletben megadandó (és
a témavezető által elfogadott) szerzői arányt, mellyel beszorzandó a közlemény (20+T) illetve (10+T) értéke. IF= 2017. évi
impakt faktor vagy hatásfaktor, T= IF függvényében számított többlet pont. Abban az esetben, ha a folyóirat nem
rendelkezik impakt faktorral T=0. A pályázati adatlapon a doktori fokozattal rendelkezők szerzői arányát is fel kell tüntetni
százalékos értékben.
5 A verseny kiírójától függően különböző kategóriákba történik a versenyek besorolása: kari/tanszéki, egyetemi, országos,
nemzetközi. Nemzetközi versenynek a Magyarországon kívül is meghirdetett verseny számít. Egy verseny esetén kategóriától
függetlenül csak a legmagasabb érték számít. Amennyiben a pályázó csapatban vett részt a versenyen, akkor az adott
pontszám maximálisan 50%-ban adható. Többfordulós verseny esetén a legmagasabb pontértékű verseny számít maximális
pontszámmal. A többi forduló pontszáma max. 20%-ban vehető figyelembe. A bírálás során ezen szempontok alapján alakul
ki a tevékenységre adható pontszám. Az ilyen kategóriájú eredmények pontozására a mindenkori tudományos és nemzetközi
dékánhelyettes tesz javaslatot.
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kapcsolódó igazolásokkal együtt (nem szükséges adatlap TDK, OTDK, nyelvvizsga, tanulmányi verseny esetén).
A különböző típusú tevékenységekhez külön adatlap tartozik. Amennyiben a pályázó ugyanazon tevékenység
körben több eredménnyel is rendelkezik, úgy minden eredményhez külön publikációs adatlapot kell bemutatnia.
Abban az esetben, ha a pályázó valamelyik pályázatában hivatkozott eredményét nem tudja igazolni, arra
pontszámot nem kap.
Csak olyan igazolás fogadható el, amelyek teljes körűen igazolják a pályázó által a vizsgált időszakban elért, a
pályázatban hivatkozott eredményét. Publikáció esetében, amennyiben az elfogadás és a megjelenés nem egy
időszakra esik, akkor az elfogadás időpontja a mérvadó.
Előadás vagy poszter esetén csak a már lezajlott esemény, elvégzett tevékenység esetén adható pont. Több napos
konferencia esetén az esemény záróidőpontja a mérvadó.
A pályázatok sikeres elbírálásához a pályázóknak továbbá számozott mellékleteket kell beadni a könnyebb
azonosíthatóság érdekében.
A valóságnak nem megfelelő adatok megadása a pályázat azonnali kizárását vonja maga után!
Igazolások
Az eredményeket igazoló dokumentumok listája
 TDK, ill. OTDK oklevél másolata, a dolgozat(ok) absztraktja
 megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (a második B2 szintű nyelvvizsga igazolásához az első,
oklevélhez megszerzendő nyelvvizsga bizonyítványának bemutatása is kötelező; magyar nyelvű igazolás
szükséges)
 cikk első oldalának másolata az adott tanszék hivatalos bélyegzőjével ellátva
 szabadalmi leírás fedőlapjának másolata
 konferencia előadás meghívójának vagy programfüzetének másolata, mely/melyek tartalmazzák az
előadás pontos dátumát és helyszínét, az előadó nevét, előadásának címét, és az előadás kivonatos
tartalmát
 poszter másolata
 tanulmányi versenyen elért helyezést igazoló oklevél másolata
 valamint a felsoroltakhoz tartozó publikációs adatlapok (TDK, OTDK, nyelvvizsga, tanulmányi verseny
kivételével)
A publikációs adatlapok kitöltése során, a már fokozattal rendelkező szerzőkhöz/előadókhoz a valós részvételi
százalék tartozik.
Konferencia előadásnak számít minden széles körben meghirdetett nyilvános szakmai fórumon tartott
prezentáció.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát
a VBK HK állapítja meg a Pályázati Bizottság javaslatára, a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok
figyelembe vételével, a pályázatok elbírálása során.
A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik, az elbírálást követő, a hallgatói normatíva
terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.
Határidők
A pályázat által vizsgált időtartam

2017.09.06 - 2018.04.25.

Pályázat leadásának határideje

2018. 04. 26.

Előzetes eredmény közzététele

2018. 05. 08.

Felszólalás határideje

2018. 05. 11. 23:59

Végleges eredmény közzététele

2018. 05. 13.

Kifizetési időpont

2018. 06. 08.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás
szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.
Eredmény
A VBK HK a döntést megelőzően – tájékoztató jelleggel – előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján
(http://www.vegyeszhk.hu/).
Az eredményt a VBK HK a saját honlapján (http://www.vegyeszhk.hu/) hozza nyilvánosságra a döntést követő
5 munkanapon belül.
A VBK HK által nyilvánosságra hozott eredmény Neptun kód szerinti betűrendben tartalmazza a pályázó össz
pontszámát és az elnyert összeget. A pályázat beadásával a hallgató hozzájárul, hogy a HK az ösztöndíj elnyerése
esetén nevét a nyilvánosságra hozott eredmények adataival, így Neptun kódjával, és az elnyert összeggel nem
összekapcsolható módon, attól elkülönülve nyilvánosságra hozhatja.
Adatvédelem
A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdés alapján a VBK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a
hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a
pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.
Jogorvoslat
A hallgató az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet az előzetes eredmény közzétételétől számított 3
munkanapon belül a VBK HK-nál. A felszólalási szándékát a vegyeszhk@vegyeszhk.hu címre küldött e-mailben
jelezheti a pályázó.
A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben
elérhető 001-es számú kérvény leadásával.
2018. március 29.

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

