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EGYSZERI TANULMÁNYI VERSENYEN VAGY KONFERENCIÁN VALÓ 
RÉSZVÉTEL ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 

2022/2023-as tanév  
/1. félév/ 

 
93. § (4) b), 102. § (1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet tanulmányi versenyen vagy konferencián való 

részvétel támogatására. 

A LEADHATÓ PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE   

TDK-n és/vagy tanulmányi versenyen és/vagy konferencián és/vagy kerekasztalbeszélgetésen 

való részvétel ösztöndíj.  

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA   

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, juttatásképes hallgató, aki 2022. 

május 14. és 2022. december. 6. között TDK-n, és/vagy tanulmányi versenyen, és/vagy 

konferencián, és/vagy kerekasztalbeszlgetésen vesz részt és nem részesül Nemzeti 

Felsőoktatási Ösztöndíjban.  

A PÁLYÁZAT PONTRENDSZERE 

 

1.) TDK-n való részvétel 

TDK 

Helyi eredmény 

1. hely 5 pont 

2. hely 3 pont 

3. hely 2 pont 

dicséret vagy különdíj 1 pont 

Országos eredmény 

1. hely 10 pont 

2. hely  9 pont 

3. hely 8 pont 

dicséret vagy különdíj 5 pont 

 
2.) Tanulmányi versenyen való részvétel 
Középiskolai, vagy középiskolásoknak rendezett versenyeredményre nem adható pont. A 10. 
helyezést el nem érő versenyeredmények eseti elbírálás alá esnek a résztvevők száma alapján. 

Tanulmányi verseny Országos eredmény 
1. hely 7 pont 

2. hely 6 pont 
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3. hely 5 pont 

4-10. hely 2 pont 

dicséret vagy különdíj 4 pont 

Nemzetközi 
eredmény 

1. hely 9 pont 

2. hely  8 pont 

3. hely 7 pont 

4-10. hely 5 pont 

dicséret vagy különdíj 6 pont 

 
3.) Kerekasztal beszélgetésen való részvétel 

Hazai kerekasztal beszélgetés 1 pont 

Nemzetközi kerekasztal beszélgetés 2 pont 

 
4.) Konferencia 
A konferencia előadás azt jelenti, hogy a konferenciára beküldött előadást elfogadták, és 
megjelenik a konferencia kötetében, míg a poszter csak rövid dolgozatként, és csak poszteren 
bemutatva jelenik meg. Amennyiben csak absztrakt, vagy csak prezentáció szerepel a 
konferencián, akkor az a szakmai előadás kategóriában számolható el.  
A konferenciákon való részvételért, azaz a nézőként való részvételért is jár pont.  

Konferencia 

A* kategória 
poszter 8 pont 

előadás 15 pont 

A kategória 
poszter 6 pont 

előadás 12 pont 

B kategória 
poszter 5 pont 

előadás 10 pont 

C kategória 
poszter 4 pont 

előadás 8 pont 

hazai konferencián 
való részvétel 

 
1 pont 

nemzetközi 
konferencián való 

részvétel 

 
2 pont 

Szakmai előadás  2 pont 

 
A BEADÁS HELYE ÉS IDEJE  

A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” 

almenüjében található kérvénysablonon keresztül, 2022. november 28. 8:00 és 2022. december 

6. 16:00 között lehet leadni. Hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK (igazolni kívánt eredmény 

függvényében) 

- konferencia szereplés, konferencián való részvétel, szakmai előadás szereplés igazolása: 

Saját névre szóló, befizetést igazoló számla vagy jegy ÉS igazolás az előadásról. Ingyenes 
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konferencia esetén a pályázó részvételét igazoló és a tevékenységét bemutató bélyegzővel, 

illetve aláírással ellátott dokumentum. 

- TDK eredmény igazolása 

- tanulmányi versenyeredmény igazolása 

- kerekasztal beszélgetésen való részvétel igazolása 

 

Az igazolásokon túlmenően a következő adatok feltüntetése kötelező az egyes kategóriák 

eredményeire vonatkozóan: 

- TDK: a résztvevők pontos vagy becsült száma; helyi/országos eredmény  

- tanulmányi versenyeredmény: a résztvevők pontos vagy becsült száma; 

országos/nemzetközi eredmény 

- szakmai előadás: előadók neve, előadás címe, helyszíne, időpontja;  

- konferencia előadás: szerzők neve, előadás címe, konferencia neve, ideje, bibliográfiai 

adatok;  

- poszter: a poszter készítőinek neve, poszter címe, konferencia neve, megjelenés helye, 

ideje; 

- konferencia részvétel: konferencia címe, helyszíne, ideje, témája. 

- kerekasztal beszélgetés: a beszélgetés címe, helyszíne, ideje, témája. 

 

ELBÍRÁLÁS  

102. § (2), 102. § (3) Pontrendszer alapján történik. Az adott pontszámhoz kapcsolódó ösztöndíj 

mértékét a Kari Ösztöndíj Bizottság határozza meg a beérkezett pályázatok függvényében, 

melynek összege nem lehet több, mint a megítéléskor érvényes hallgatói normatíva 300%-a.  

Ha egy beszámítani kívánt tevékenység egy korábbi pályázatban már beszámításra került (például 

OTDK helyezés esetén korábbi kari TDK eredmény), akkor ezt mindenképpen jelezni kell a 

pályázatban! A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülő hallgatók pályázata automatikus 

elutasítást von maga után.  

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, 2022. 08. 11. 

ELTE BGGYK  

Kari Ösztöndíj Bizottság   

mailto:szocialis@barczihok.elte.hu

