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PÁLYÁZAT

Intézményi szakmai, tudományos vagy közéleti ösztöndíjra
Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra jogosult a tantervi követelményeken túlmutató
tevékenységet végző, aktív státuszú, teljes idejű alapképzésben, egységes osztatlan képzésben,
mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.
Az intézményi szakmai, tudományos vagy közéleti ösztöndíj - az Egyetem jelen térítési és juttatási
szabályzatához kapcsolódó kari szabályozásokban rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján,
meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított, nem kötelező juttatás.

1. A tantervi követelményeken túlmutató tudományos vagy szakmai tevékenységbe tartozik különösen:
a) Az intézmény oktatási, kutatási tevékenységében való aktív részvétel,
intézet-, vagy tanszékvezetői igazolással, maximum 60.000 Ft
b) demonstrátori tevékenység (kivéve Testnevelés Tanszék- lásd: közéleti ösztöndíj)
tanszéki igazolás alapján, egyszeri juttatás, maximum 40.000 Ft
c) az OTDK nevezési díj,
d) utazási támogatás a Kar tanszékei/intézetei vagy a felügyeletük alatt álló öntevékeny körök által
szervezett tanulmányi utakhoz, az elnyert belföldi, vagy külföldi tudományos kutatással
kapcsolatos útra, ösztöndíj pályázatra (CEEPUS, ERA SMUS, DAAD-KAAD, MÖB), konferenciára,
az utazási támogatási kérelem egyénileg és csoportosan is benyújtható
az utazást eredeti számlával/jeggyel kell igazolni
a pozitív elbírálásban részesült pályázók az utazási költség legfeljebb 70%-át nyerhetik el
ösztöndíj formájában
az elnyert ösztöndíj pályázatot, konferencia meghívást igazolni kell
nyelvtanfolyam, magánjellegű út NEM támogatható
e) a Nemzetközi Osztály munkáját segítő tevékenység
NKO igazolás alapján

2. A tantervi követelményeken túlmutató közéleti tevékenységbe tartozik különösen:
a) A Hallgatói Önkormányzat szervezetében végzett közéleti tevékenység,
b) A Kar hallgatóinak szánt, a Kar szellemiségéhez méltó rendezvény megszervezése,
c) A Kar tanszéki, intézeti életében végzett közéleti tevékenység (szakestek, tanszéki rendezvények
szervezése),
d) Kari sportesemény, sportkör megszervezése

A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon lehet beadni.
http://hok.btk.ppke.hu/sites/default/files/documents/files/isztk_kerveny.doc
Utazási támogatás igénylése esetén a pályázati űrlap mellé csatolni kell az Utazási mellékletet.
http://hok.btk.ppke.hu/sites/default/files/documents/files/utazasi.doc
Leadási határidő: tanulmányi félévek szorgalmi időszakában folyamatosan
A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat bírálja el, és a Dékán engedélyezi.
A döntés eredményéről a pályázók e-mail-ben kapnak értesítést.
A kifizetések időpontja a pályázatok leadása utáni hónap.
A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet a Hallgatói Önkormányzat Irodájában, Piliscsaba
Egyetem u. 1. Stephaneum, 26/375-375/2580
makay.edit@btk.ppke.hu

