PANNON EGYETEM
Gazdaságtudományi Kar
Dékán
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS
KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJRA
Felhívom a Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy
jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és
költségtérítéses/önköltséges nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat
alapján pályázatot nyújthatnak be Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra (továbbiakban:
Ösztöndíj) a 2021/2022 tanév I. félévére.
Ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben részt vevő hallgató, aki – kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti tevékenysége
mellett – az előző félévben legalább 3,60 ösztöndíjindexet ért el.
A tanulmányi eredményért, valamint az azt meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti
tevékenységekért pont jár. Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az előírt minimum
tanulmányi eredményen felül a fenti kategóriák közül legalább az egyikből rendelkeznek igazolt
tevékenységgel. A fenti kategóriákra járó többletpontok a hallgató legutóbbi aktív félévében elért
teljesítmények alapján járnak. Összesen 100 pont szerezhető (30 pont tanulmányi eredmény alapján +
70 plusz pont). A pályázatok elbírálása a Gazdaságtudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat által
közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik.
Az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán
adományozza.
A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj összege maximum a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2/3a, azaz 26.667,- Ft/fő/hó. Az ösztöndíj összege a kapott pontszámok alapján kialakított rangsor szerint
változik.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem
részesülhet.
Pályázni a Neptun rendszerben megtalálható GTK-SZTK kérvény benyújtásával lehet.
A pályázat benyújtásának kezdete: 2021. október 05.

vége: 2021. október 11. 22:00-ig

Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a pályázat határidőn túli leadása nem lehetséges!
A tevékenységek igazolásához az 1. sz. melléklet – Pályázati igazolhatóság ad segítséget, a részletes
pontozási rendszer a 2. sz. melléklet – Pályázati értékelés részben található. Az igazolásokhoz ajánlott
a 3. sz. melléklet – Pályázati igazolás formanyomtatványt használni.
Felhívom a figyelmet, hogy az igazolásokat csak akkor áll módomban elfogadni, ha azok egyértelműen
az előző félév tevékenységét igazolják.
A pályázat kapcsán felmerülő kérdéseket az oktatas@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Erről értesítem:
1. A PE Gazdaságtudományi Karának hallgatóit hirdetményben történő közzététel útján
2. A Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét
3. Az Oktatási Igazgatóság vezetőjét
Veszprém, 2021. október 04.
Dr. Fehérvölgyi Beáta
dékán
__________________________________________________________________________________
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10., H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Tel.: +36/88/624-000/6245; 624-847 E-mail: oktatas@gtk.uni-pannon.hu
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Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
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1. sz. melléklet - Pályázati igazolhatóság
A tevékenységek igazolhatóságát az alábbiakban részletezzük, azok elektronikus másolatát
mellékletként kérjük a pályázathoz csatolni.
1. Tudományos tevékenységek
1.1.

Intézményi/országos TDK konferencia: az oklevél, illetve a témavezető igazolása.

1.2.

Nemzetközi részvételű/országos/helyi szakmai jellegű verseny: az oklevél, illetve a
témavezető, vagy a tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása.

1.3.

Szakkollégiumi tagság: a kollégium szeniorjának igazolása a tagságról. Szakkollégiumi
szenior esetében a kollégiumi referens igazolása.

1.4.

Kutatásban, projektmunkában való részvétel: a kutatás, projekt vezetőjének igazolása, a
kutatás és kutatási program pontos megnevezésével.

2. Publikációs tevékenység
2.1.

Magyar nyelvű tudományos előadás: a prezentáció és/vagy a poszter másolata, illetve a
témavezető, vagy a tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása.

2.2.

Idegen nyelvű tudományos előadás: a prezentáció és/vagy a poszter másolata, illetve a
témavezető, vagy a tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása.

2.3.

Magyar nyelvű tudományos publikáció: a publikáció másolata, illetve a témavezető, vagy a
tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása.

2.4.

Idegen nyelvű tudományos publikáció: a publikáció másolata, illetve a témavezető, vagy a
tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása.

3. Közéleti tevékenység
3.1.

PEHÖK tisztségviselő: a mindenkori PEHÖK elnök igazolása arról, hogy a pályázó az
adott tisztséget betöltötte legalább 3 hónapig folyamatosan.

3.2.

Kollégiumi tisztségviselő: az Egyetemi Kollégiumi Iroda igazolása a tisztségről.

3.3.

Tanszéki demonstrátor: a tanszékvezető igazolása.

3.4.

Egyetemi rendezvényszervezés: a rendezvény főszervezőjének igazolása a segítői,
szervezői feladatok elvégzéséről, az elvégzett munkaórák feltüntetése mellett.

3.5.

Egyetemi öntevékeny kör/sportkör: az öntevékeny kör/sportkör igazolása a tagságról a
tagság időszakának feltüntetésével, sportkör esetén a Testnevelési Tanszék vezetőjének
igazolása.

3.6.

Rendszeres sporttevékenység: a Testnevelési Tanszék vezetőjének vagy sportklub
vezetőjének igazolása.

3.7.

Minősített sportolói eredmény, sportverseny részvétel: a helyezésért vagy részvételért
kapott emléklap/oklevél, illetve a Testnevelési Tanszék vezetőjének igazolása.

3.8.

Egyetemi kulturális tevékenység: az Egyetem közművelődési titkára által kiadott igazolás.

3.9.

Magas szintű, szakmailag zsűrizett/országos médiában prezentált kulturálistevékenység: a
részvételért vagy helyezésért kapott oklevél, illetve az Egyetem közművelődési titkára által
kiadott igazolás.

3.10. Egyetemi lapokban rendszeres publikáció, Egyetem TV, vlog: legalább 3 publikáció
igazolása.
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2. sz. melléklet - Pályázati értékelés
1. Tanulmányi teljesítmény
5,00 ≤ ösztöndíj-index ................................... 30
4,90 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,99 ........................ 29
4,80 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,89 ........................ 28
4,70 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,79 ........................ 27
4,60 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,69 ........................ 26
4,50 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,59 ........................ 25
4,40 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,49 ........................ 24
4,30 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,39 ........................ 23

max. 30 pont
4,20 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,29 ........................ 22
4,10 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,19 ........................ 21
4,00 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,09 ........................ 20
3,90 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,99 ........................ 19
3,80 ≤ ösztöndíj-index ≤ 3,89 ........................ 18
3,70 ≤ ösztöndíj-index ≤ 3,79 ........................ 17
3,60 ≤ ösztöndíj-index ≤ 3,69 ........................ 16

2. Tudományos-szakmai tevékenység
Dolgozatonként a legjobb eredmény számítható be!

max. 40 pont

2.1. TDK konferencia részvétel
max.20 pont
Kari/Intézményi dolgozat esetén a pontozás: ............................................ Összesen: max. 16 pont
Kari/Intézményi TDK leadott dolgozat ........................................................................................... 10
Kari/Intézményi TDK előadás........................................................................................................... 3
Kari/Intézményi TDK helyezés (I./II./III.) ....................................................................................... 3
OTDK helyezés esetén ...................................................................................................................... 4
2.2. Publikációs tevékenység
max. 20 pont
Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk ......................................................................................... 10
Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk 2 társszerzőként................................................................. 5
Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk 3 társszerzőként................................................................. 3
Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk 3 társszerzőnél több .......................................................... 1
Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk .......................................................................................... 8
Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk 2 társszerzőként ............................................................... 4
Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk 3 társszerzőként ............................................................... 2
Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk 3 társszerzőknél több ....................................................... 1
Idegen nyelvű publikáció .................................................................................................................. 4
Idegen nyelvű publikáció társszerző ................................................................................................. 2
Magyar nyelvű publikáció ................................................................................................................. 3
Magyar nyelvű publikáció társszerző ................................................................................................ 1
Előadás idegen nyelven nemzetközi konferencián (előadóként) ....................................................... 8
Előadás magyar nyelven, konferencián (előadóként) ........................................................................ 6
Poszter idegen nyelven nemzetközi konferencián (csak ha résztvevő is volt) .................................. 3
Poszter magyar nyelven, konferencián (csak ha résztvevő is volt) ................................................... 2
2.3. Egyéb tudományos tevékenység
max. 20 pont
Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés ............................ 12/10/8
Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen elért különdíj .................................................... 8
Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen való részvétel ................................................... 5
Országos szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés .................................................... 10/8/6
Országos szakmai jellegű versenyen elért különdíj........................................................................... 6
Országos szakmai jellegű versenyen való részvétel ......................................................................... 3
Helyi szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés ............................................................ 5/4/3
Helyi szakmai jellegű versenyen elért különdíj................................................................................. 3
Helyi szakmai jellegű versenyen való részvétel ............................................................................... 1

-3-

PANNON EGYETEM
Gazdaságtudományi Kar

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj
2021/22. őszi félév

Szakkollégiumi tagság ....................................................................................................................... 3
Kutatásban való részvétel .................................................................................................................. 3
Egyetemi projektmunkában való részvétel ........................................................................................ 2
3. Közéleti tevékenység
max. 30 pont
3.1. Tisztségek
HÖK tisztségviselő
o PEHÖK elnök ..................................................................................................................... 10
o PEHÖK elnökhelyettes/megbízott/részönkormányzati elnök/EB elnök .............................. 6
o PEHÖK részönkormányzati elnökhelyettes ......................................................................... 4
o PEHÖK szakképviselő/szakreferens/EB tag/további tagok ................................................. 3
Kollégiumi tisztségviselő
o Szenior.................................................................................................................................. 6
o KIB/SZIB titkár .................................................................................................................... 4
o KIB/SZIB/FEBI ................................................................................................................... 3
o Kollégiumi öntevékeny kör vezetője .................................................................................... 2
o Kollégiumi öntevékeny kör tagja ......................................................................................... 1
Tanszéki demonstrátor ...................................................................................................................... 4
3.2. Rendezvényszervezés
Munkaórák szerinti sávozás: 0-10 óra (1-es szorzó), 11-20 (2-es szorzó), 21- (3-as szorzó)
Nemzetközi/országos rendezvény szervezése
o szervező ................................................................................................................................ 6
o segítő .................................................................................................................................... 4
Egyetemi szintű rendezvényszervezés
(pl.: TDK, Regatta, Tudomány Napja, Állásbörze, Nyílt nap, Gólyatábor, Gólyabál, stb.)
o szervező ................................................................................................................................ 5
o segítő .................................................................................................................................... 3
Kari szintű rendezvényszervezés
(pl.: szakest, Kutatók éjszakája, konferencia, beiskolázás, diplomaátadó, évnyitó, versenyek, kutató tábor
stb.)
o szervező ................................................................................................................................ 4
o segítő .................................................................................................................................... 2
Sportrendezvények
(pl.: Sportnap, házibajnokságok, Egyetem kör, stb.)
o szervező ................................................................................................................................ 4
o segítő .................................................................................................................................... 2
3.3 Kulturális tevékenység
Egyetemi öntevékeny/sportkör vezetője ............................................................................................................... 3
Egyetemi öntevékeny/sportkör tagja ..................................................................................................................... 1
Nemzetközi sportverseny részvétel ....................................................................................................................... 6
Országos sportverseny helyezés (I-III.) ................................................................................................................. 3
Helyi, egyetemi sportverseny helyezés (I-III.) ...................................................................................................... 1
Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/sport; nemzetközi fellépés ...................... 3
Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/sport; országos fellépés........................... 2
Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/sport; helyi szintű .................................... 1
Magas szintű, szakmailag zsűrizett/országos médiában prezentált kulturális tevékenység............................... 5
Egyetemi lapokban rendszeres publikáció, Egyetem TV, vlog ........................................................................ 3
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3. sz. melléklet – Pályázati igazolás
Jelen igazolás a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai, Tudományos és Közéleti
Ösztöndíj 2021/22. őszi félév pályázati felhívás tevékenységigazolására került kiállításra.
Igazolást kérő hallgató adatai:


név: ....................................................................................................................................



neptun-kód: .......................................................................................................................



képzés: ...............................................................................................................................

Igazolást kiadó személy adatai:


név: ....................................................................................................................................



szervezeti egység: .............................................................................................................



beosztás: ............................................................................................................................

Ezúton igazolom a fent említett hallgató eredményét az alábbi tevékenység(ek)ben:
(Rendezvényszervezés kategórián belül kérjük az óraszámot is feltüntetni!)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kelt.:

____________________________
Aláírás
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