Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hallgatói Önkormányzat
1075 Budapest
Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470

Demonstrátori tudományos ösztöndíj pályázat
Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága demonstrátori
tudományos ösztöndíj pályázatot ír ki.
Pályázhatnak:
azok az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges
teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű
alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori
képzésben
részt
vevő
hallgatók,
akik
az
aktuális
tanévben
valamely
Intézet/Tanszék/Kutatócsoport demonstrátorai voltak.
Minden pályázó csak egy Intézetnél/Tanszéknél/Kutatócsoportnál végzett tevékenységére
adhat le pályázatot a pályázási időszakban.

Pályázatok benyújtásának ideje:
A 2016/2017. tanév II. félévében 2017. május 4-9-ig
Hiánypótlás: 2017. május 15-ig

Pályázatok benyújtásának helye:
A Neptun tanulmányi rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban

Támogatás mértéke:
A demonstrátori tudományos ösztöndíj összege nem lehet magasabb, mint a megítéléskor
érvényes hallgatói normatíva 100%-a.

Kapcsolódó információk:
1.

Mi kell a helyes pályázathoz?
•
Az ELTE PPK Dékáni Hivataltól érkezett hivatalos e-mail értesítés csatolása az
aktuális félévben elnyert demonstrátori címről.
•
Hallgató által kitöltött és az intézetigazgató/tanszékvezető/kutatócsoport-vezető
által hitelesített, intézeti/tanszéki pecséttel ellátott demonstrátori tevékenység
részletes leírásának csatolása (max. 2 oldal).
•
Intézet/Tanszék/Kutatócsoport által kitöltött és
intézetigazgató/tanszékvezető/kutatócsoport-vezető által hitelesített,
intézet/tanszéki pecséttel ellátott beszámoló csatolása (max. 2 oldal)
•
Egy rövid (3-400 karakter) összefoglaló leírása a demonstrátori
tevékenységnek a Neptunos kérvényfelületen.
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2.

A hallgató és az Intézet/Tanszék/Kutatócsoport által kitöltött beszámolóban
mindenképpen kerüljenek kifejtésre az alábbi szempontok alapján a demonstrátori
tevékenységek külön bekezdésben.
•
közreműködés a tanszéki adminisztrációban
•
közreműködés oktatás (szervezés)i feladatokban
•
közreműködés kutatás (szervezés)i feladatokban
•
pályázati lehetőségek figyelése, egyéb pályázati ügyintézés
•
egyéb (kifejtve)

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

Pályázni az aktuális tanévben végzett demonstrátori tevékenységgel lehet, minden
pályázó csak egy Intézetnél/Tanszéknél/Kutatócsoportnál végzett tevékenységére adhat
le pályázatot a pályázási időszakban.
A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak és jelen pályázati
kiírásnak megfelelően, a benyújtott pályázat tartalma alapján kerülnek elbírálásra. A
beérkezett pályázatokat a KÖB bírálja el, az eredményről a pályázót elektronikus úton, a
határozat meghozatalát követő 10 munkanapon belül értesíti.
A KÖB csak PDF és JPEG formátumú fájlokat fogad el. (A feltöltött fájlok mérete
egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-ot.
A pályázati eljárás során megadott személyes adatok kezelésére a KÖB és az általa megbízott
személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a benyújtott pályázat feldolgozásához és
elbírálásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi,
adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően történik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül
fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési
Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság részére” megjelölés mellett.
A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó bankszámlaszáma,
adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a Neptunban. Ezen
adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a pályázó a
kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a
Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszti.
Az a tény, hogy a hallgató ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege
– az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló
szabályzatban foglaltak szerint – nyilvánosságra hozható. E tényt a pályázatának
benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.
A pályázó hallgató pályázata leadásával a pályázati kiírásban foglaltakat elfogadja, valamint
tudomásul veszi, hogy valótlan adatközlés esetén az Egyetem fegyelmi eljárást indíthat ellene.
Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a
palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

2017. április 6.

Kari Ösztöndíj Bizottság
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