GHK Közéleti ösztöndíj
Pályázati felhívás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Kar Gépészkari
Hallgatói Képviselet (GHK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat
(TJSZ) 11/A. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a BME Gépészmérnöki
Karon végzett, a GHK tevékenységét segítő kiemelkedő közéleti munka ösztönzése és elismerése
érdekében.

Pályázati feltételei
A pályázaton részt vehet a BME Gépészmérnöki Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy
doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Elbírálás alapelvei
A pályázatokat a GHK bírálja, és fogadja el. Az elbírálás az alábbiak szerint történik.
Alapelvek







Csak elvégzett munkáért adható ösztöndíj.
Elvégzett feladatért csak egyszer adható ösztöndíj.
Csak olyan tevékenységért adható ösztöndíj, amelyről írásos beszámolót készített a pályázati
kiírásban található határidőkig.
A havonta megszerezhető maximális pontszám 1200 pont / fő.
1 pont értéke 100 forint.
A feladatok ellátásáért fő szabályként az elvégzett munka időtartama alapján 4-12
pont/tényleges munkaóra adható, amely a feladat fontosságától függően módosulhat.

Ösztöndíj folyósítható a következőkért (beszámolási időszakonként)







Informatikai fejlesztésekért 0-500 pont.
Grafikai munka, szóróanyagok készítéséért 0-200 pont.
A GHK részére stratégiai kérdésekben nyújtott tanácsadásért 0-200 pont.
Kari rendezvények szervezésben nyújtott segítségért 0-800 pont.
Egyéb a GHK elnök által megbízott feladatért 0-1000 pont.
GHK-ban tanácskozási jogú tagként végzett munkáért 0-1200 pont.

A pályázás folyamata
Írásos beszámolót kell készíteni, amit a GHK elnökének kell elektronikus úton megküldeni az
info@ghk.bme.hu e-mail címre.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások
A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:
 A/4-es méretű, a képviselet hivatalos fej- és lábléces papírjára készül
 tartalmazza a pályázó nevét
 a beszámolási időszakot
 az általa elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű bemutatását
A beszámolóhoz NEM szükséges további igazolás csatolása.
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A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot a GHK a pályázatok elbírálása során
állapítja meg. Az elnyert ösztöndíj nagyságát a GHK állapítja meg az elnök és az alelnök javaslatára,
az előre meghatározott keretek figyelembevételével, a beérkezett pályázatok alapján. A juttatások
kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők
Pályázat benyújtása havonta lehetséges. A pályázatok leadásának határideje a pályázat keretében
értékelt hónapot követő hónap 5. napja.
A GHK a pályázatok beérkezését követő ülésén dönt az ösztöndíjak értékeléséről és az ösztöndíjak
összegéről.
A pályázaton mindig az aktuális beszámolási időszakban végzett tevékenység vehető figyelembe.
Nem a kiírás szerint benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében
hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Eredmény
Az eredményt a GHK a döntést követő 5 munkanapon belül, a saját holnapján (http://ghk.bme.hu)
hozza nyilvánosságra a beszámolókkal együtt.

Adatvédelem
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a GHK 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.

Jogorvoslat
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet,
a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.
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