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Tutor ösztöndíj
Pályázati felhívás
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/A. §
alapján a karon végzett tutorálási tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.
Pályázat feltételei
A pályázaton részt vehet a VBK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban az oktatási ügyekkel foglalkozó
dékánhelyettes engedélyével (az engedély mintáját jelen felhívás 1. számú melléklete tartalmazza) tutorálási
tevékenységet végzett.
Elbírálás alapelvei
A pályázatokat a VBK HK bírálja el az oktatási ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes véleményének
figyelembevételével.

Tevékenység

Maximálisan szerezhető pont

tutorálás, tárgyanként

maximum 40 pont

A pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
 tutorálással töltött óraszám (0-25 pont)
 tutorálások látogatottsága (0-15 pont)
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 2 példányban, valamint emailben
elküldeni a vegyeszhk@vegyeszhk.hu email címre az ütemezésben megadott határidőig.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A beszámoló mintáját a jelen felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:
 A/4-es méretű, a képviselet hivatalos fej- és lábléces papírjára készül
 tartalmazza a VBK HK megnevezését
 a pályázó Neptun kódját, képzéskódját
 a beszámolási időszakot
 az általa elvégzett tutorálási tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű bemutatását, kitérve a
tutorált tárgy oktatójával történő konzultációs alkalmakra, amelyről oktatói igazolás leadása szükséges
A beszámolóhoz szükséges a konzultációs alkalmakon vezetett jelenléti ívek másolatának csatolása.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontszámot, az elnyert ösztöndíj nagyságát a VBK HK állapítja
meg a beküldött beszámolók alapján, az előre meghatározott keretek figyelembevételével. Az ösztöndíj egyszeri, a
juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik, az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított
juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.
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Határidők
A pályázat által vizsgált időtartam

2017. december 29. - 2018. május 8.

Pályázat leadásának határideje

2018. május 8.

Végleges eredmény közzététele

2018. május 14.

Kifizetési időpont

2018. június 8.

A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás
szerint benyújtott vagy a pályázat leadási 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 végleges eredményt a VBK HK a döntést követő 5 munkanapon belül a saját honlapján
(http://www.vegyeszhk.hu/) hozza nyilvánosságra.
Adatvédelem
A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a VBK HK a Neptun kódját
honlapján közzétegye.
A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdése 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 pályázó 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 27.
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Stoczek u. 1 -7. 141.
Telefon: 06-1/463-3779
E-mail: vegyeszhk@vegyeszhk.hu

