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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORT ÉS KULTURÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA A 2017/18.
TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE
Tisztelt Hallgatók!
A Kertészettudományi Kar pályázatot hirdet sport és kulturális ösztöndíjra a 2017/18. tanév tavaszi
félévére
A sport és kulturális ösztöndíj az egyetemi hallgatók által végzett aktív és kiemelkedő sporttevékenységért
vagy kulturális területen végzett kiemelkedő tevékenységért, pályázat alapján egy tanulmányi félévre
folyósított, nem kötelező juttatás.
Sport és kulturális ösztöndíj pályázható az előző bekezdésben megfogalmazott értékek megvalósításával és
az Egyetem hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység esetén:
a) sporttevékenységgel:
(i) sportegyesület tagjaként kiemelkedő országos, nemzetközi eredmény;
(ii) intézmény képviselete sport területén;
b) kiemelkedő művészeti, kulturális (pl.: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenység keretein belül;
c) részvétel nemzetközi vagy hazai tanulmányi versenyen (kivéve tudományos diákköri
konferenciák).
Nem adható be pályázat egyetemi szervezeti tisztséggel járó és munkavégzésre irányuló feladat ellátására
tekintettel, ha a tevékenység díjazásban részesült.
A sport és kulturális ösztöndíj minimális összege a mindenkori éves hallgatói normatíva egy tized részének
50%-a, maximális összege a mindenkori éves hallgatói normatíva egy huszada.
A hallgató által benyújtott pályázat az előző félévben végzett tevékenységeket tartalmazhatja. A pályázat
nem kerül értékelésre, ha tartalma már korábban benyújtott és értékelt eredményeket tartalmaz. A
pályázathoz csatolni szükséges sport vagy kulturális tevékenységet igazoló dokumentumokat (igazolások,
tevékenységek leírása, tevékenységekről szóló beszámoló). A pályázatokról a KETK DJB dönt. A
pályázatok elbírálásában nem vehet részt olyan hallgató, aki a pályázati időszakra vonatkozóan pályázatot
nyújtott be. A pályázattal kapcsolatos döntésről a hallgató írásban, Neptun tanulmányi rendszeren keresztül
kap értesítést. Az ösztöndíjra pályázni kizárólag a Neptun tanulmányi rendszerben elérhető pályázati sablon
kitöltésével és a benyújtandó dokumentumok elektronikus változatainak feltöltésével lehet.
A sport és/vagy klutúrlis ösztöndíjpályázatot 2018. március 23-án (péntek) éjfélig a Neptun tanulmányi
rendszer Ügyintézés – kérvények menüpontja alatt szereplő vonatkozó kérelem formanyomtatványon
lehet benyújtani. A pályázathoz csatolni szükséges az alábbi igazoló dokumentumokat:
a) sport ösztöndíj elnyerése érdekében:
- az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás a versenyzői
státuszról;
- országos vagy nemzetközi szinten elért eredmény(ek)ről szóló oklevelek másolata vagy az
adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás az előző félévben
(2017. február 1. és augusztus 31. között) elért eredményekről;
b) kulturális ösztöndíj elnyerése érdekében:
- a kulturális vagy művészeti tevékenységet végző szervezet igazolása a kiemelkedő
művészeti, kulturális (pl.: egyetemi kórus, néptánc, stb.) tevékenységről, valamint a hallgató
által az előző félévben (2017. február 1. és augusztus 31. között) elért eredményekkel lehet
pályázni);

-

nemzetközi vagy hazai tanulmányi versenyen elért eredmény esetén a szervező szervezet
igazolása a részvételről és az elért eredményekről (csak 2017. február 1. és augusztus 31.
között.

A benyújtott pályázatokat a Kertészettudományi Kar Diákjóléti Bizottsága értékeli és dönt a sport és/vagy
kulturális ösztöndíj adományozásáról. A nyertes pályázók részére a sport és/vagy kulturális ösztöndíj
folyósítása szeptember, október és november hónapok vonatkozásában várhatóan 2018. április 10-ig, a
félév további hónapjai vonatkozásában a tárgyhó 10. napjáig történik meg.
Budapest, 2018. március 13.
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