A RENDSZERES SPORT- ÉS KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága
pályázatot hirdet a rendszeres sport - és kulturális ösztöndíj elnyerésére.

A LEADHATÓ PÁLYÁZATOK MEGNEVEZÉSE
•
•

Rendszeres sport ösztöndíj
Rendszeres kulturális ösztöndíj

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sport tevékenységet végeznek olimpiai sportágban, vagy
magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, vagy rendszeres
kulturális tevékenységet végeznek (kórustagság, alkotói tevékenység, zenélés stb.).

PÁLYÁZHAT
Minden ELTE IK-s államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve
doktori képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres sport tevékenységet végez olimpiai sportágban,
vagy magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, vagy rendszeres
kulturális tevékenységet végez.

A BEADÁS HELYE ÉS IDEJE
A tanulmányi rendszeren keresztül (Neptun), az „Ügyintézés” menüpont „Kérvények” almenüjében
található kérvénysablonon keresztül, 2017. szeptember 5. és szeptember 12. 23:59 között lehet
leadni. Hiánypótlásra 2017. szeptember 16. 23:59-ig van lehetőség. Hiánypótlási időszakban új
pályázat nem adható le!

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK
A tagsági igazolvány fénymásolata, és a versenyeredmények igazolása. A versenyeredményeken
kötelező feltüntetni, hogy a verseny a pontrendszer szerint mely kategóriába tartozik. Ennek
hiányában az igazolást nem vesszük figyelembe.

ELBÍRÁLÁS
Pontrendszer alapján történik, amely megtekinthető a http://conf.ikhok.elte.hu honlapon. Pontot az
utóbbi fél évben szerzett versenyeredményre adunk (2017. február 17. – 2017. szeptember 4.). Ennél
régebbi versenyeredményre nem adható pont, kivéve, ha az adott versenyt 6 hónapnál ritkábban
rendezik meg. A versenyeredményeknél kérjük feltüntetni a verseny minősítését (ELTE verseny,
megyei szintű verseny vagy bajnokság, országos szintű verseny vagy bajnokság, országos bajnokság,
nemzetközi verseny vagy bajnokság, világkupa vagy meghívásos nemzetközi verseny, Universiade,
Európa bajnokság, VB, stb.). A megjelölés hiányában a legalacsonyabb pontértékkel számítjuk az
eredményt. A nem versenysportok esetén a benyújtott pályázatokat a bizottság egyéni módon bírálja
el. Önmagában a tagsági igazolásért nem jár pont, csak ha tartozik hozzá verseny eredmény is.
A pályázaton elnyert ösztöndíj 5 hó időtartamra szól, az összegét félévente határozza meg a Kari
Ösztöndíj Bizottság.
FELHÍVJUK MINDEN PÁLYÁZÓ FIGYELMÉT , HOGY A HAMIS ADATKÖZLÉS KARI FEGYELMI ELJÁRÁS
MEGINDÍTÁSÁVAL JÁRHAT! A PÁLYÁZAT LEADÁSÁVAL MINDEN PÁLYÁZÓ ELFOGADJA AZ ADATVÉDELMI
NYILATKOZATOT !
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a
kob@ik.elte.hu és a hjb@ikhok.elte.hu címen!
ELTE IK Kari Ösztöndíj Bizottság
Budapest, 2017. május 22.

