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Intézményi Szakmai Tudományos Közéleti –
Demonstrátori ösztöndíj pályázata 2017/2018/1 félév
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága
2017/2018/1 félévére pályázatot hirdet Demonstrátori ösztöndíj pályázatra.
A PÁLYÁZAT CÉLJA
Azon hallgatók támogatása, akik a tantervi követelményeken túl segítik a tanszékek
munkáját, tudományos tevékenységet folytatnak, kari közéleti tevékenységet végeznek,
korrepetálásokkal segítik hallgatótársaikat.
PÁLYÁZHAT
Demonstrátori ösztöndíjat az az államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben
résztvevő nappali tagozatos, aktív státuszú hallgató kaphat, aki előző félévét
eredményesen lezárta, illetve kreditindexe legalább 3.51.
A BEADÁS HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA
A

tanulmányi

rendszeren

keresztül,

az

„Ügyintézés”

menüpont

„Kérvények”

almenüjében található kérvénysablonon keresztül, 2017. szeptember 8. 8:00-tól 2017.
szeptember 14. 23:59-ig lehet leadni. Hiánypótlásra 2017. szeptember 18. 23:59-ig van
lehetőség. Hiánypótlási időszakban új pályázat nem adható le!
A pályázatnak tartalmaznia kell a tevékenység rövid bemutatását, mellékletként csatolni
kell az oktatói ajánlást, oktatói aláírást.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
A honlapon található demonstrátori ajánlás dokumentum.
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BESZÁMOLÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az ösztöndíj 3 hónapra nyerhető el. A három hónap leteltével a pályázónak a
tevékenységről szóló, írásbeli beszámolót kell készítenie és a beszámolót aláírva le kell
adnia a tanulmányi rendszerben (Neptun). A beszámolónak tartalmaznia kell a segítő
tevékenységek dátum szerinti felsorolását; a korrepetálások dátum és időtartam szerinti
felsorolását; a kutatómunka címét és a témavezető nevét, oktató aláírását, illetve a
hallgató aláírását
A beszámolók leadásának határideje: 2017. december 12. 23:59 a Neptunon
keresztül.
Az a pályázó, aki a beszámolóját a feljebb megjelölt határidőig nem adja le, a következő
években kizárásban részesül. Illetve oktatói/hallgatói aláírás és dátum hiányában a
beszámolót a Bizottság érvénytelennek tekinti.
A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a pályázati űrlapon
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt igazolások valódiak. A pályázó
tudomásul veszi, hogy valótlan adatközlés esetén a Kar fegyelmi eljárást indíthat ellene,
amely a hallgatói jogviszony megszűnésével járhat.
Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek
minket a szocialis@tokhok.elte.hu címen!
ELTE TÓK Kari Ösztöndíj Bizottság
Budapest, 2017. július 28.
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