ELTE TáTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/20. tanév

ELTE TáTK NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
P Á L Y Á Z A T (korábban köztársasági ösztöndíj) m e l l é k l e t e

Hallgató neve: _______________________________________________________ NEPTUN kódja: _______________________
Megpályázott szak: __________________________________________________ szint: alapképzés / mesterképzés / FOKSZ
Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: _________________________________

Tanulmányi Hivatal tölti ki:
Képzési idő:

_____________________________________________________________

Átlagok:

_____________________________________________________________

Megszerzett kreditek:

_____________________________________________________________

Nem teljesített kurzusok/vizsgakurzusok:
Az ELTE TáTK Kari Tanácsa által 2011. március 8-án elfogadott, de a HKR 462. §-ban részletesen nem szereplő kari sajátosság:
Pontegyenlőség esetén a rangsort az alábbiak szerint állapítja meg a bíráló bizottság:
- a II. kategóriában elért pontszám számít
- ha a II. kategóriában egyenlő a pontszám, úgy az I. kategóriában elért pontszám számít
- ha minden kategóriában pontegyenlőség van, úgy a bíráló bizottság szavazással dönt

FONTOS:
Nem adható be olyan tudományos és közéleti tevékenységet igazoló dokumentum, amelyet már egy korábban elnyert köztársasági
ösztöndíj / nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatban felhasznált a hallgató
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Hallgató neve: _______________________________________________________ NEPTUN kódja: _______________________
I. kategória (tanulmányi tevékenység):
1. Tanulmányi
átlag

2. Nyelvtudás

4,51-4,60:
4,61-4,70:
4,71-4,80:
4,81-4,90:

18 pont
21 pont
24 pont
27 pont

TH tölti ki:

MELLÉKLET:

20….../….. .tanév ……. félév tanulmányi átlaga: ________

(Tanulmányi Hivatal
csatolja a leadás után.)

20..…./…. .tanév ……. félév tanulmányi átlaga: ________

4,91-5,00:
30 pont
A
megpályázott
szak
HALLGATÓ TÖLTI KI:
beiratkozott
félévei
alatt
2. a.)…………………………………..………………
megszerzett
első nyelvvizsga
a) közép fokú A vagy B: 3 pont
b) közép fokú C: 5 pont
c) felső fokú A vagy B: 5 pont
d) felső fokú C: 8 pont

Max.: 30 pont

MELLÉKLETEK:

Max.: 12 pont

MELLÉKLETEK:

Max.: 3 pont

2. b.)………………………………..………………...
2. c.)..…………………………………………………
2. d.)………………………………………………….
2. e.)…………………………………..………………

második / további nyelvvizsga
e) közép fokú A vagy B: 5 pont
f) közép fokú C : 7 pont
g) felső fokú A vagy B: 7 pont
h) felső fokú C: 10 pont

3. Szakok
száma

a.) a Karon / Egyetemen / más
felsőoktatási intézményben második
szakja van: 2 pont
b.) a Karon / Egyetemen / más
felsőoktatási intézményben kettőnél
több szakja van: 3 pont

2. f.)………………………………..………………...
2. g.)..……………….………………………………
2. h.)………………………………………………….
HALLGATÓ TÖLTI KI:
3. a.)…………………………………..………………
3. b.)………………………………..………………...

I. kategória összpontszáma (max.: 45 pont): ________________
2/6

ELTE TáTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/20. tanév

Hallgató neve: _______________________________________________________ NEPTUN kódja: _______________________
II. kategória (szakmai tevékenység):
4.
Szakmai
tevékenység

5.
Publikációk,
előadások

a.)
kutatási
vagy
szakmai
tevékenység kari ill. szakterületi
kutatócsoportban:
4 pont
b.) OTDK
 első helyezés:
12 pont
 második helyezés: 10 pont
 harmadik helyezés: 8 pont
 különdíj:
6 pont
részvétel az országos konferencián:
2 pont
c.) TDK
- első helyezés:
4 pont
- második helyezés: 3 pont
- harmadik helyezés: 2 pont
részvétel a kari TDK konferencián:
1 pont
d.) szakterületen tevékenykedő
szervezetnél végzett kiemelkedő
szakmai tevékenység:
4 pont
a.) Folyóiratban megjelent
 Tanulmány: 8 pont
 Recenzió, kritika: 5 pont
b.)
Könyvben
tanulmány: 10 pont

megjelent:

c.) Szakfordítás: 6 pont
d.)
Előadás
tudományos
konferencián: 6 pont

HALLGATÓ TÖLTI KI:

SZAKIGAZGATÓ
ÁLTAL JAVASOLT
PONTOK:
4. a) ………….. pont
4. d.) ………… pont

……………………………..
szakigazgató aláírása

Mellékletek száma: ……………..
HALLGATÓ TÖLTI KI:

SZAKIGAZGATÓ ÁLTAL
JAVASOLT PONTOK:

5. a) ………….. pont
5. b.) ………… pont
5. c.) ………… pont
5. d.) ………… pont

Mellékletek száma: …………….. ……………………………..
szakigazgató aláírása
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Hallgató neve: _______________________________________________________ NEPTUN kódja: _______________________
II. kategória (szakmai tevékenység):
6.
Egyéb
kiemelkedő
szakmai
tevékenység

HALLGATÓ TÖLTI KI:
a.) szakkollégiumi tanulmányokat
folytat: 2 pont,
ha többnek is tagja: max. 4 pont

SZAKIGAZGATÓ
ÁLTAL JAVASOLT
PONTOK:
6. b) ………….. pont

b.)
tudományszervezési
tevékenység
pl.
tudományos
konferencia szervezése: 5 pont

7.
Oktatáshoz
kapcsolódó
tevékenység

……………………………..
szakigazgató aláírása
Mellékletek száma: ……………..
HALLGATÓ TÖLTI KI:

a.) gyakornok ill. volt gyakornok
(demonstrátornak nevezzük a
karon): 4 pont

Akkor jár a pont, ha a
NEPTUN-ban
a
kurzushoz volt rendelve a
hallgató oktatóként!

b.) több oktatónál is demonstrátori
tevékenységet végzett: 6 pont

Oktatói igazolások száma: ……………..
II. kategória összpontszáma (max.: 45 pont): ________________
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Hallgató neve: _______________________________________________________ NEPTUN kódja: _______________________
III. kategória (közéleti és egyéb tevékenység):
HALLGATÓ TÖLTI KI:

MELLÉKLETEK:

PONTOK:

1. Választott egyetemi, kari ill. kollégiumi
testület tagja:
5 pont
2. Kiemelkedő társadalmi, kulturális
tevékenység:
5 pont
3. Kiemelkedő civil társadalmi tevékenység:
5 pont
(Itt az önkéntes munkát értékeli a bizottság, a
választott testületi munkát az 1. pontnál.)
4.
Eredményes,
sporttevékenység:

kiemelkedő
3 pont

III. kategória összpontszáma (legfeljebb a I+II+III. összegének a 10%-a): ________________

Budapest, 2019. ………………………………………
………………………………..
hallgató aláírása
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ELTE TáTK
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
2019/20. tanév
NYILATKOZAT
Hallgató neve: ____________________________________________________ NEPTUN kódja: __________________
A TáTK és TáTK-SEK nappali tagozatos alapképzésén tettem záróvizsgát 2019. június …..…....-n.
2019-ben felvételi jelentkezést nyújtottam be az ELTE alábbi mesterképzéseire:
1. szak: ……....……………………….………..………
2. szak: ……....……………………….………..………
3. szak: ……....……………………….………..………
4. szak: ……....……………………….………..………
5. szak: ……....……………………….………..………
Tudomásul veszem, ha nem nyerek felvételt, vagy nem iratkozom be 2019-ben az ELTE mesterképzésére, akkor nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülhetek.
Budapest, 2019. ………..……………
………………………………..
aláírás
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