
 

„ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig”  

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 

„START” TDK  DOLGOZAT KÉSZITÉSÉHEZ, 

UTON A SIKER FELÉ 

Ösztöndíj 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A meghirdetés dátuma: 2015. augusztus, a MISKOLCI EGYETEM (a továbbiakban: 

Támogató) nyílt pályázatot hirdet a MISKOLCI EGYETEM hallgatói részére az alábbi 

támogatási programban való részvételre. 

A kiemelkedő képességű hallgatók felkutatása,  támogatása és szakmai fejlődésük segítése az 

egyetemi képzésnek mindig is fontos feladata volt és lesz a jövőben is. A Miskolci Egyetem a 

tehetséggondozást a  oktatói munka fontos részeként kezeli. A kiemelkedő teljesítményű és 

képességű hallgatók részére több lehetőség is biztosított ahhoz, hogy a kötelező tananyagon 

túl is ismereteket szerezhessenek. . Ezek közül a legfontosabb a tudományos diákköri 

tevékenység, amely szerves része az egyetemi intézményi rendszernek. . A Tudományos 

képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan ösztöndíj 

programot hirdetünk meg az „ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a 

kutatói hivatásig” című TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 jelzésű projekt keretében.. 

1. A pályázat célja  

1.1. Az ösztöndíj program célja a tehetséges hallgatók önálló kutatási munkájának, és a 

kutatások körülményeinek, feltételeinek megteremtésének támogatása. Kutatási téma: A 

tudományos diákköri tevékenység keretein belül kifejtett kutató-fejlesztő munka. 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

2.1. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 8.400.000 Ft, azaz Nyolcmillió-

négyszázezer forint. 

3. A támogatás formája és mértéke  

3.1. A támogatás ösztöndíjként a NEPTUN rendszeren keresztül kerül kifizetésre, melyet az 

Egyetem a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utal 

át. 

 

 



 

 3.2. A kiírás alapján két komponens pályázható: 

 „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 10 000 és 30 000 Ft 

közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető 2015. szeptember hónapra. Az ösztöndíj, a 

támogatás kifizetése a TDK jelentkezést követően utalással történik. Ez a komponens kutatási 

ötlet megvalósítását támogatja.  

 B” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 10 000 és 30 000 Ft 

közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető 2015. október hónapra. Az ösztöndíj, a 

támogatás kifizetése a dolgozat befogadásának igazolása után utalással történik. Ez a 

komponens a már beadott dolgozat továbbfejlesztését támogatja.  

3.3. A hallgató mindkét komponensre pályázhat egyszerre és külön is. 

4. Támogatási időszak 

2015. szeptember-október 

5. Pályázat benyújtására jogosultak 

Pályázatot nyújthat be a Miskolci Egyetem alap-, mester vagy osztatlan képzési szintű, 

nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésben résztvevő hallgatója, aki a támogatási 

időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és magyar állampolgárságú. 

6. A pályázatok benyújtásának módja 

6.1.1. A 2015. szeptember 5-től benyújtott pályázatok esetében: adatlap, 3 oldalas kutatási 

terv, amely tartalmazza a dolgozat vázlatát, részletezi a kutatás célját, hipotézisét, 

módszertanát és röviden bemutatja a várható eredményeket is. A pályázathoz csatolandó: 

konzulensi ajánlás és az aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás. 

6.1.2 A 2015. szeptember 25-től benyújtott pályázatok esetében: adatlap, min. 2000 karakter 

hosszúságú absztrakt, a dolgozat legalább 3 oldalas vázlata, illetve kivonata. A pályázathoz 

csatolandó: konzulensi ajánlás és az aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás. 

7. A pályázatok benyújtásának határideje  

7.1. A pályázatok beadása 2015. augusztus 15-től folyamatosan. Az „A” komponens első 

beadási határideje: 2015. szeptember 5., a végső beadási határidő: 2015. október 5., 23:59:00 

óra. A pályázatokat a karok TDK elnökeinél személyesen kell leadni, illetve részükre emailen 

is meg kell küldeni. 

 

8. A pályázat lebonyolítója:  

8.1. A pályázat lebonyolítója: az ME TDT.  



 

9. A pályázatok formai vizsgálata 

9.1. A Támogatáskezelő - egy alkalommal - elektronikus úton a hiánypótlás kiküldésétől 

számított 8 napos határidőn belül hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót., illetve szóbeli 

kiegészítést kérhet. 

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KOMMUNIKÁCIÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNIK, EZÉRT KÉRJÜK A 

PÁLYÁZÓKAT, HOGY FOLYAMATOSAN FIGYELJÉK A PÁLYÁZAT SORÁN MEGADOTT E-MAIL FIÓKJUKAT!  

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 

A pályázatokat 10 naponként a TDT ösztöndíjbizottsága bírálja el, és az eredményről email 

értesítést küld a pályázóknak, illetve az ösztöndíjban részesülők nevét közzéteszi a TDK 

honlapon is. A bírálati adatlapok megtekinthetők a Tudományos Rektorhelyettes titkárságán a 

honlapon meghatározott időintervallumban. 

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

 13.1. A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a nyertes pályázó záró 

beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig.  

 

Miskolc, 2015-07-21 
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