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TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 

KONFERENCIÁN (TDK) VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA 

 

Pályázati kiírás 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Kari Ösztöndíj 

Bizottsága (KÖB) az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 101. § alapján pályázatot ír ki 

tudományos ösztöndíj elnyerésére. 

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 

A pályázat célja, hogy a Kar tudományos életét élénkítse egyéni hallgatók vagy hallgatói csoportok 

munkájának anyagi támogatásával. A cél minden olyan hallgató díjazása, aki kutatásával részt vesz 

a kari TDK kvalifikációs konferencián. 

 

II. JOGOSULTAK KÖRE 

 

Tudományos ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki 

 a karon tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

költségtérítéses/önköltséges alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű 

egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú 

szakképzésben, valamint doktori képzésben, 

 nappali tagozaton folytatja, és 

 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 
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III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

 

1. A pályázat benyújtásának helye 

 

A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer felületén az Ügyintézés menü 

Kérvények menüpontjában lehet leadni.  

 

2. A pályázat benyújtásának ideje 

 

A pályázatok benyújtására 2016. november 25. (péntek) 08:00-tól december 2. (péntek) 23:59-

ig van lehetőség. 

 

IV. IGAZOLÁSOK 

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

1) A TDK dolgozat absztraktja. 

2) Motivációs levél, mely tartalmazza, hogy a hallgató miért jelentkezett TDK-ra, milyen 

tervei vannak vele a továbbiakban. 

3) A pályázati kiírás 1. számú mellékletében megtalálható formanyomtatvány, melyet a 

témavezetővel kell aláíratni. 

4) A helyezést elért hallgatók esetében: a kapott oklevél fénymásolata. 

 

V. ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

 

A TDK-n helyezést elértek (I., II. és III.) az alább felsorolt ösztöndíj összegeket kapják, a többi 

induló egységesen 5.000 Ft ösztöndíjban részesül.  
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 I. helyezés: 20.000 Ft 

 II. helyezés: 15.000 Ft 

 III. helyezés: 10.000 Ft 

 

Figyelem! Abban az esetben, ha egy pályamunkát ketten vagy többen készítenek, akkor az 

ösztöndíj összege szétoszlik. A kifizetés munkánként, nem pedig személyenként értendő! 

 

VI. ADATKEZELÉS 

 

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az Kari Ösztöndíj 

Bizottság tagjai, valamint az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a 

leadott pályázat bírálatához, illetve az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásához kerülnek 

felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása a hatályban lévő szabályzatoknak 

megfelelően zajlik. 

 

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve bírósági jogorvoslattal élhet. 

 

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi és/vagy büntetőjogi 

eljárás megindításával járhat! 

 

A pályázattal, illetve az igazolásokkal kapcsolatos kérdéseket a tudomanyos@barczihok.elte.hu 

címre várjuk. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

TÉMAVEZETŐI IGAZOLÁS 

 

Kérjük az adatlapot az aláírás kivételével gépelve vagy NYOMTATOTT betűkkel töltse ki. 

MINDEN INFORMÁCIÓ MEGADÁSA KÖTELEZŐ! 

 

Hallgató neve és Neptun-kódja: 

 

________________________________________________________________ 

 

Témavezető oktató: 

 

________________________________________________________________ 

 

TDK dolgozat címe: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Dátum: 2016. __. __. 

 

 

 

_________________________ _________________________          

Hallgatói aláírás   Oktatói aláírás 
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