Kari BME ösztöndíj
2016/17. tanév tavaszi félév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) Építészmérnöki Kar (Kar) Hallgatói
Képviselet (Építész HK) ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
11. § alapján azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken
túlmutató szakmai és tudományos tevékenységet végeznek.

JOGOSULT HALLGATÓK
A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a 2016/17. tanév őszi félévében aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezett, és kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos tevékenységet
folytatott, továbbá a Karon a 2016/17. tanév őszi félévben minimum 20 kreditet szerzett meg amelybe a nem az adott képzésen teljesített, de akkreditált kreditek is beleszámítanak-, és a jelen
pályázatban a pontozási elvek részben meghatározott tanulmányi átlaga a félévben legalább 3,0.

PÁLYÁZÁS MENETE
A pályázatot a http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/kbme oldalon kell leadni, a pályázathoz tartozó
igazolások feltöltésével együtt az ütemezésben megadott határidőig.
Az online leadott pályázatokat személyesen is be kell mutatni az Építész HK irodájában, ügyeleti
időben. A személyes bemutatás során a korábban feltöltött igazolások eredeti példányát be kell
mutatni, másolataikat pedig le kell adni. A személyesen be nem mutatott pályázatok érvénytelenek.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a juttatas@epiteszhk.bme.hu e-mail címen tehetik fel a
pályázók. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a
pályázó felel.

PÁLYÁZATOK BÍRÁLÁSA
A pályázat bírálása során figyelembe vehető szempontok a pályázó által 2016. szeptember 1 2017. január 31. között nyújtott
- tanulmányi teljesítmény,
– szakmai és tudományos tevékenység,
– nyelvi teljesítmény.
A pályázónak a pályázáshoz a tanulmányi kategórián kívül minimum egy további kategóriában
legalább 10 pontot kell szerezni, mely nem jelenti automatikusan, hogy a pályázó elérte a pályázat
elnyeréséhez szükséges ponthatárt. A pályázat elnyeréséhez szükséges ponthatár a pályázatok
elbírálása során kerül megállapításra. Valótlan adatok megadása esetén a pályázó kizárásra
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kerülhet, és az Építész HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a pályázóval
szemben.
A pályázatokat az Építész HK bírálja, és fogadja el, a megadott pontrendszer alapján.

LEADANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázathoz szükséges leadandó dokumentumok listája:
- leadott dokumentumok listáját tartalmazó tartalomjegyzék
- szakmai tudományos tevékenység igazolása
– tervpályázat – pályázati kiírás, oklevél
– ötletpályázat – pályázati kiírás, oklevél
– TDK – oklevél
– szakmai, tudományos egyesületben végzett munka – írásos beszámoló, igazolás az
egyesület vezetőjétől
– publikáció – publikáció, igazolás a lektortól, ha volt
– előadás tartása – előadás írásos kivonata, igazolás az előadás/rendezvény főszervezőjétől
– szakmai verseny – oklevél
- idegen nyelv ismeret igazolása – nyelvvizsga bizonyítvány

PONTOZÁSI ELVEK
I. Tanulmányi eredmény
Számítása a 2016/17. tanév őszi félév súlyozott tanulmányi átlaga alapján történik, ahol 4,0-ig 0
pont, majd tizedenként további 0,5 pont adható.
II. Szakmai, tudományos tevékenység

Minden egyes eredmény külön-külön számít, a 100% pontérték önálló munka esetén érvényes!
Az igazolásokon kötelező megadni a csapat névsorát. A pontok több szerző esetén minden esetben
az alábbiak szerint oszlanak meg:
- 2 fős munka – 70%
- 3 fős munka – 50%
- 4 fős munka – 30 %
- 5 vagy több fős munka – 20%
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Tervpályázat

Ötletpályázat

Szakmai
verseny
TDK

Nemzetközi/idegen nyelvű
1. díj

24 pont

14 pont

12 pont

2. díj

20 pont

12 pont

10 pont

3. díj

16 pont

10 pont

8 pont

különdíj

10 pont

6 pont

4 pont

Országos
1. díj

16 pont

10 pont

10 pont

16 pont

2. díj

14 pont

8 pont

8 pont

14 pont

3. díj

12 pont

6 pont

6 pont

12 pont

igazolt részvétel

6 pont

3 pont

3 pont

6 pont

Kari/Egyetemi
1. díj

8 pont

4 pont

4 pont

12 pont

2. díj

6 pont

3 pont

3 pont

10 pont

3. díj

4 pont

2 pont

2 pont

8 pont

2 pont

1 pont

1 pont

4 pont

igazolt részvétel,
dicséret, különdíj

Szakmai, tudományos egyesületben végzett munka
vezetői munka

10 pont

szakmai, tudományos munka

7 pont

szervezői munka

4 pont

tagság

0 pont
Publikáció

magyar nyelvű

maximum 4 pont

idegen nyelvű

maximum 6 pont
Előadás tartása

nemzetközi

5 pont

országos

3 pont

egyetemi

0 pont

Több publikáció esetén magyar nyelvű maximum 8, idegen nyelvű publikációkért maximum 12 pont
kapható.
Az egyes publikációkért járó pontszámra az Építész HK által felkért oktatók tesznek javaslatot a
publikáció minősége alapján.
Több előadás tartása esetén maximum 10 pont kapható.
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Egyéb szakmai, tudományos tevékenységért még maximum 10 pont kapható. A pályázat során nem
adható pont az öntevékeny körben végzett tevékenységekért, az oktatást segítő tevékenységekért,
valamint olyan szakmai tevékenységért, mely tantárgy teljesítésének feltétele.

III. Idegennyelv-ismeret
Második és minden további középfokú

A, B típusú

2 pont

(B2-es szintű) nyelvvizsga

C típusú

6 pont

A, B típusú

4 pont

C típusú

9 pont

Felsőfokú (C1-es szintű) nyelvvizsga
Tolmácsvizsga

12 pont

PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ
Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt, a pályázók által elnyerhető ösztöndíj mértékét az
Építész HK állapítja meg a mindenkori juttatás-térítési referens javaslatára, az előre meghatározott
keret összeg és a beérkezett pályázatok figyelembe vételével, a pályázatok elbírálása során. A juttatások
kifizetése ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított
rendszeres juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontokban. Az
ösztöndíj egyszeri alkalommal kerül kifizetésre.

ÜTEMEZÉS
2017. február 20. (hétfő)
18:00

Pályázati kiírás

Építész HK honlapján

2017. február 27. (hétfő)

Pályázatok online leadásának

23:59

kezdete

2017. március 10.

Pályázatok online leadásának

(péntek) 23:59

határideje

2017. március 10.

Dokumentumok személyes

Ügyeleti időben (10:00-14:00) az

(péntek)

bemutatásának határideje

Építész HK irodájában

2017. március 14. (kedd)

Pályázatok előzetes
eredményének kihirdetése

2017. március 16. (csütörtök) Felszólalás határideje
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A
http://kerdoiv.epiteszhk.bme.hu/kb
me oldalon

Építész HK honlapján
A juttatas@epiteszhk.bme.hu e-mail
címen
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2017. március 21. (kedd)

Pályázatok végleges

23:59

eredményének kihirdetése

Építész HK honlapján

ADATVÉDELEM
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az Építész HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges
adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

FELSZÓLALÁS, JOGORVOSLAT
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Hallgatói Képviseletnél. A felszólalási
szándékát az juttatas@epiteszhk.bme.hu címre küldött, „Felszólalás” tárgyú e-mailben jelezheti a
pályázó, nevének és Neptun kódjának megadásával.
A pályázó a pályázat eredményének közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított
15 napon belül élhet jogorvoslati jogával a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál, a Neptun
rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Budapest, 2017. február 20.
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