Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet
Kari BME ösztöndíj
Pályázati felhívás
2018/2019. tanév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK)
Hallgatói Képviselet (KJK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11. §
alapján azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató szakmai és
tudományos tevékenységet folytató hallgatók elismerése és ösztönzése érdekében.
Pályázati feltételei
A pályázaton részt vehet a KJK bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatója, aki a pályázat keretében értékelt időszakban kiemelkedő szakmai és tudományos
tevékenységet folytatott, valamint az adott félévet megelőző félévben aktív jogviszonnyal rendelkezett.
Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.
A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova
pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel
nem pályázhat.
Elbírálás alapelvei
A pályázat elbírálását a KJK HK saját hatáskörben végzi1 a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.
A pályázó által a pályázat során figyelembe vett időszakban (Határidők) nyújtott:
 szakmai és tudományos tevékenység
 tanulmányi teljesítmény
Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges, arra pont nem
adható.
A szakmai tevékenység megléte kötelező.
A pályázaton a képesítési követelményben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges
tevékenységekért nem adható pont.
Pontrendszer
Tevékenység

Pontszám

1. Tudományos tevékenység2 (max. 72 pont)
1.1.

Publikáció

1.2.

Előadás

1.3.

Poszter

magyar nyelven
idegen nyelven
magyar nyelven
idegen nyelven
magyar nyelven
idegen nyelven

max 24
max 30
max 18
max 24
max 12
max 18

2. Tudományos egyesületben végzett szakmai munka (max. 9 pont)
konferencia szervezése
vezetői feladatok (elnökségi tag)

2.1.

Szervezői munka

2.2.
2.3.

Tudományos munka, előadás
megtartása
Tagság

max 3 pont
max 3 pont
5 pont
0 pont

Szükség esetén, az adott szakterületen jártas kari oktató véleményének figyelembe vételével.
Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység, akkor a KJK HK a legnagyobb pontszámú tevékenységet
veheti figyelembe 100%-ban, a kisebb pontszámú tevékenységet, tevékenységeket maximálisan 20%-ban veheti figyelembe.
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Tevékenység

Pontszám

3. Kari szakkollégiumban végzett szakmai tevékenység (max. 15 pont)
konferencia,szakmai verseny szervezése
vezetői feladatok (elnökségi tag)

3.1.

Szervezői munka

3.2.
3.3.

Tudományos munka, előadás
megtartása
Tagság

max 3 pont/alkalom
max 3 pont
max 5 pont/alkalom
0 pont

4. Egyéb BME-s szakkollégiumban, versenycsapatban végzett szakmai tevékenység (max. 2*10 pont)
konferencia, szakmaiverseny szervezése
vezetői feladatok (elnökségi tag)

4.1.

Szervezői munka

4.2.
4.3.

Tudományos munka, előadás
megtartása
Tagság

max 2 pont/alkalom
max 2 pont
max 3 pont/alkalom
0 pont

5. TDK (max. 36 pont)
5.1.

Saját és más karon szerzett
TDK (dolgozatonként)

5.2.

OTDK (dolgozatonként)

I. hely
II. hely
III. hely
különdíj
leadott dolgozat
I. hely
II. hely
III. hely
különdíj
leadott dolgozat

16 pont
12 pont
8 pont
4 pont
2 pont
18 pont
14 pont
10 pont
6 pont
2 pont

6. Szakmai témájú, de nem tudományos cikk írása3

max. 5 pont/db

7. Egyéb tudományos tevékenység

max. 4 pont/tevékenység

8. Szabadalom, újítás

max. 36 pont

9. Pályázaton való szereplés (max. 15 pont)4
Pályázat kiírója

Részvétel
0 pont
0 pont
0 pont
max. 3 pont
max. 8 pont

kar/tanszék
intézmény
külső szervezet
országos
nemzetközi

Helyezéstől függően
max. 5 pont
max. 5 pont
max. 7 pont
max. 12 pont
max. 15 pont

10. Tanulmányi eredmény (tanulmányi átlag) (max. 10 pont)
Súlyozott tanulmányi átlag
4,9 - 5,0
4,8 - 4,89
4,7 - 4,79
4,6 - 4,69
4,5 - 4,59
4,4 - 4,49

Pontszám
10
9,5
9
8,5
8
7,5

Amennyiben azonos témában már van pontozott tevékenység, akkor a KJK HK a legnagyobb pontszámú tevékenységet
veheti figyelembe 100%-ban, a kisebb pontszámú tevékenységet, tevékenységeket maximálisan 20%-ban veheti figyelembe.
4 A pályázatokat az érintett országok-, az indulók száma alapján a KJK HK megkülönböztetheti. Kivételes esetben el lehet
térni a pontszám másfélszereséig.
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Tevékenység

Pontszám
4,3 - 4,39
4,2 - 4,29
4,1 - 4,19
4,0 - 4,09
3,9 – 3,99
3,8 - 3,89
3,7 - 3,79
3,6 - 3,69
3,5 - 3,59
3,4 - 3,49
3,3 - 3,39
3,2 - 3,29
3,1 - 3,19
3,0 – 3,09
0 – 2,99

7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

11. Tanulmányi verseny5 (max. 30 pont)( Versenyenként maximum 17 pont adható.)
Kategóriák/eredmények
kari/tanszéki
intézményi
regionális
országos
nemzetközi
11.1.

Részvétel
0 pont
0 pont
0 pont
0 pont
0 pont

I. helyezés
5 pont
7 pont
12 pont
15 pont
17 pont

II. helyezés
3 pont
5 pont
9 pont
12 pont
14 pont

III. helyezés
2 pont
3 pont
6 pont
9 pont
10 pont

Különdíj
0 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont

Csapatversenyek

Csapatban résztvevők száma/ versenyen részvevők száma
2 fő
2-nél több fő
12. Nyelvvizsga6 (max. 12 pont)

1–4 csapat
75%
50%

4-nél több csapat
100%
75%

Típus

Pontszám
0 pont
2 pont
4 pont
4 pont
6 pont
+2 pont

B1 – Alapfokú
B2 – Középfokú (írásbeli vagy szóbeli)
B2 – Középfokú (komplex)
C1 – Felsőfokú (írásbeli vagy szóbeli)
C1 – Felsőfokú (komplex)
Szakmai szintű
13. Demonstrátori munka

max. 20 pont

14. Párhuzamos képzés

0 pont

15. Szakmai gyakorlat

0 pont

Egy verseny esetén kategóriától függetlenül csak a legmagasabb elért pontszám számít. A nemzetközi versenyekre adott
pontszám csak abban az esetben kapható, amennyiben nem a pályázó anyanyelvén kellett versenyezni, ellenkező esetben az
országos versenyért járó pontokat kaphatja.
6 A képzési és kimeneti követelményben rögzített, az adott képzés oklevelének megszerzéséhez szükséges tevékenységekért
nem adható pont.
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A pályázás folyamata
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával lehetséges.
A pályázati adatlapot a KJK HK irodájában ügyeleti időben kell leadni az ütemezésben megadott határidőig,
valamint elküldeni az palyazat@kozlekkar.hu email címre.
Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
 kitöltött és aláírt adatlap
 a mellékletek listája
 publikációs/előadás/poszter/szakmai cikk adatlap, amennyiben van publikáció, előadás, poszter
vagy szakmai cikk
 szakkollégiumi/tudományos egyesület vezetője által kiállított igazolás a szakmai tevékenységről
(kérjük, külön legyen feltüntetve a közösségi tevékenység és a tudományos tevékenység is az
igazoláson belül)
 rövid beszámoló az egyéb tevékenységekről
 a pályázó a pályázat keretében értékelt időszak teljesítményének igazolásai
 OTDK oklevél másolata
 megszerzett nyelvvizsga fénymásolata (nyelvvizsga bizonyítvány másolat, minden, eddig
megszerzett nyelvvizsgáról, magyar nyelvű igazolás)
 szakmai tevékenység (ajánlás, oklevél másolat)
 demonstrátori igazolás
 szabadalom esetén a szabadalmi hivatal igazolása
 pályázatról, tanulmányi versenyről oklevélmásolat
Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató pályázata
kizárásra kerülhet, és a KJK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti vele szemben.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A pályázat elnyeréséhez szükséges minimálisan elérendő pontszámot, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a
KJK HK állapítja meg, a rendelkezésre álló keret és a beérkezett pályázatok figyelembe vételével, a pályázatok
elbírálása során. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik, az elbírálást követő, a hallgatói
normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.
Határidők
Őszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam
A pályázat benyújtásának határideje
Az előzetes eredmény kihirdetése
A felszólalás határideje
A végleges eredmény kihirdetése
Kifizetés időpontja

2018. január 31. - 2018. augusztus 26.
2018. november 8. 23:59
2018. november 12.
2018. november 15. 12:00
2018. november 19.
2018. december 10.

A pályázat által vizsgált időtartam
A pályázat benyújtásának határideje
Az előzetes eredmény kihirdetése
A felszólalás határideje

Tavaszi félév
2018. augusztus 27. - 2019. január 29.
2019. május 5. 23:59
2019. május 8.
2019. május 11. 12:00
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A végleges eredmény kihirdetése

2019. május 15.

Kifizetés időpontja
2019. június 07.
A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás
szerint vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül.
A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.
Eredmény
A KJK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt
tesz közzé a saját honlapján.
A végleges eredményt a KJK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.
Adatvédelem
A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdés alapján a KJK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a
hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat
leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe. A pályázat leadásával a pályázó
beleegyezik, hogy nevét a pályázat elnyerése esetén a KJK HK nyilvánosságra hozza.
Felszólalás, jogorvoslat
A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a KJK HK-nál.
A felszólalási szándékát a felszolalas@kozlekkar.hu címre küldött emailben jelezheti a pályázó.
A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető
001-es számú kérvény leadásával.
2018. október 31.
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet
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