PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
ELNYERÉSÉRE A 2016/17. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉBEN
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociális Bizottság az Egyetemi Hallgatói
Képviselettel együttműködve pályázatot hirdet Rendszeres Szociális Ösztöndíj elnyerésére.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik
megteremtése. A nyertes hallgatók a Szociális Bizottság által meghatározott összeget havi rendszerességgel,
egy szemeszter (5 hónap) időtartamára kapják.
PÁLYÁZHAT:
Azon teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a) államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
b) tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és
az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag
támogatott képzésben való részvételre.
Egy hallgató csak egy pályázatot adhat be, képzéseinek számától függetlenül.
PÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI:
1. A pályázati adatlap kitöltése az Egységes Szociális Rendszerben ( http://szoc.sc.bme.hu
honlapon)
2. A pályázathoz kapcsolódó igazolások feltöltése a http://szoc.sc.bme.hu honlapra
3. A pályázathoz kapcsolódó igazolások személyesen történő leadása a pályázó szociális helyzetéről
Bármely követelmény teljesítésének elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
BEADÁSI HATÁRIDŐ:
A http://szoc.sc.bme.hu honlapon a pályázati adatlap kitöltése, és a kapcsolódó igazolások feltöltése
2017. február 5. 23:59.
EREDMÉNYHIRDETÉS:
Előzetes eredmény: 2017. február 17-én a http://szoc.sc.bme.hu honlapon.
Végleges eredmény: 2017. február 23-án a http://szoc.sc.bme.hu honlapon.
A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LEADÁSA (Bemutatási időszak):
A Kari Hallgatói Képviseletek Szociális Bizottságainál történik az általuk meghatározott időpontokban és
helyeken. Bővebb információk a Kari Hallgatói Képviseletek hírcsatornáin keresztül. A bemutatási időszak
időpontja legkésőbb 2017. január 5-ig kerül meghatározásra. Hiánypótlásra kizárólag a bemutatási időszak
végéig van lehetőség, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős. A bemutatási időszak lejártát követően
nincs lehetőség hiánypótlásra. Hiánypótlás nem képezheti felszólalás, valamint fellebbezés tárgyát. A
felszólalás, és a fellebbezés során a pályázat hiányainak pótlása nem lehetséges.
FELSZÓLALÁSI, FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉG:
Felszólalást benyújtani 2017. február 18. és 2017. február 21. között lehet a http://szoc.sc.bme.hu
honlapon az előzetes eredmény ellen. Ezután a végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kizárólag a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a
903-as kérvény segítségével, 2017. február 27. és 2017. március 13. között.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, PONTRENDSZER:
A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó szabályokat a BME Térítési és Juttatási Szabályzata (TJSz)
tartalmazza. További információk elérhetőek a http://szoc.sc.bme.hu oldalon, valamint a Kari Hallgatói
Képviseletek információs csatornáin. A pontrendszer és a beszerezendő igazolások listája részletesen

elérhető a TJSz 2. számú mellékleteként.

