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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

SZAKMAI GYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA 

2020/2021-es tanév /2.félév/ 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Kari Ösztöndíj Bizottsága 

(KÖB) az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 116. § alapján pályázatot ír ki szakmai gyakorlaton való 

részvétel támogatására. 

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA 

 A pályázat célja, hogy támogassa azokat a hallgatókat, akik a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási 

intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e helyen nem részesülnek 

kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlatuk végzésének helye és a lakóhelyük közötti 

távolság mértéke megfelel az intézményi szabályzatban meghatározottaknak. 

 

II. JOGOSULTAK KÖRE  

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásában részesülhet az a hallgató, aki a karon 

tanulmányait államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alap-, mester és 

osztatlan képzésben, nappali tagozaton folytatja, és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. 

 

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 2021. 04. 30. (péntek) 08:00-tól 2021. 06.18 (péntek) 23:59-ig 

folyamatosan van lehetőség. Hiánypótlásra nincsen lehetőség, tehát a kérvényt akkor kell 

benyújtani, amikor már minden igazolás, számla rendelkezésre áll! 
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IV. IGAZOLÁSOK  

A Neptunba pályázáskor az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges:  

- Igazolás az adott szakirány terepgyakorlatot koordináló munkatársától, amelyben szerepel 

az, hogy a hallgató vidéken, lakhelyétől és az intézmény székhelyétől eltérő településen 

végzi terepgyakorlatát 

- A szállás díjáról és az ott töltött éjszakákról szóló számla, mely a Pályázó nevére szól 

- A kétszeri utazás költségéről szóló számla (tömegközlekedési díjjal számolva), mely a 

Pályázó nevére szól  

 

 Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet 

igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az elektronikus dokumentumon ez 

egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal 

feltöltésével érvényesek. Az elektronikusan hitelesített dokumentumok csak abban az esetben 

fogadhatóak el, ha azok hitelessége ellenőrizhető.  

 

V. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

 A támogatás havi összege nem lehet több, mint 16600 Ft (összesen 83000). A hallgatónak csak 

azon költsége támogatható, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően igazol és feltölt a pályázatához.  

 

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 

szocialis@barczihok.elte.hu címre várjuk. 

 

 

                                                                                     


