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EGYSZERI SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
2020/21/2
NFTV 85/C.§ ac); 93. § (4) f) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet kiemelkedő szakmai
tevékenység támogatására.
A LEADHATÓ PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE
Egyszeri szakmai ösztöndíj
A PÁLYÁZAT CÉLJA
106§ Támogatni mindazon hallgatókat, akik az egyetemi tanulmányaik mellett a tantervi
követelményeken túlmutató tanulmányi tevékenységet folytatnak.
A PÁLYÁZÓK KÖRE
Minden ELTE BGGYK-s teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
mesterképzésben részt vevő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgató, aki 2020. november 1.
és 2021. május 12. között kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
- szakmai esten való részvétel, szervezés
- szakmai fejlődést elősegítő képzésen való részvétel (pl.: nyelvtanfolyam,
pedagógiai/gyógypedagógiai témájú továbbképzés, tanfolyam, tréning stb.)
Még el nem kezdett, vagy folyamatban lévő tevékenységre nem, csak már befejezett
tevékenységre nyújtható be pályázat!
A BEADÁS HELYE ÉS IDEJE
A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények”
almenüjében található kérvénysablonon keresztül, 2021. május 4. 8:00 és május 12. 18:00 között
lehet leadni. Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK
- Oktatói ajánlás: az ELTE BGGYK alkalmazásában álló oktató által aláírt és intézeti, vagy
tanszéki pecséttel ellátott ajánlás, VAGY az ELTE BGGYK alkalmazásában álló oktató
által megírt ajánló emailről készült képernyőfotó csatolása szükséges. Az összes ajánlásnak
tartalmaznia kell a megpályázott tevékenységet. Figyelem! Az ajánlások keltezései nem
lehetnek régebbiek az aktuális pályázat határidejétől számított hat hónapnál! Régebbi
keltezésű ajánlások benyújtása formai hibának minősül!
- a szakmai esten/szakmai fejlődést elősegítő képzésen való részvételről, annak sikeres
teljesítéséről szóló igazolás
- legalább fél oldalas beszámoló a szakmai est/képzés menetéről, a szakmai fejlődést
előidéző hatásairól
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a beszámoló formai követelményei:
o Microsoft Word program használata
o betűtípus: Times New Roman
o sorköz: 1,5
o formátum: PDF
költségtérítéses képzés esetén a pályázó nevére szóló számla vagy a befizetést igazoló
tranzakciós bizonylat

ELBÍRÁLÁS
A pályázás elnyerésének feltétele a szükséges dokumentumok csatolása, a beszámoló formai
követelményeinek való megfelelés.
106§: Az ösztöndíj mértékét a Kari Ösztöndíj Bizottság határozza meg a beérkezett pályázatok
függvényében, melynek összege nem lehet több, mint a megítéléskor érvényes hallgatói normatíva
200%-a.
Az ösztöndíj mértékének megállapításakor az elsődleges szempont a szakmai est/szakmai
fejlődést elősegítő képzés hatása a hallgató szakmai fejlődésére.
A pályázaton elnyert ösztöndíj egyszeri jelleggel kerül kifizetésre.
FELHÍVJUK MINDEN PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT, HOGY A HAMIS ADATKÖZLÉS KARI
FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁVAL JÁRHAT! A PÁLYÁZAT LEADÁSÁVAL
MINDEN PÁLYÁZÓ ELFOGADJA AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT!
További információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a
szocialis@barczihok.elte.hu és a tudomanyos@barczihok.elte.hu címen!
Budapest, 2021. január 26.
ELTE BGGYK
Kari Ösztöndíj Bizottság
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