Hallgatói Képviselet ösztöndíj
2017/18. tanév őszi félév
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) Építészmérnöki Kar (Kar) Hallgatói
Képviselet (Építész HK) ösztöndíj pályázatot hirdet az Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)
11/B. § alapján a kari hallgatói képviseletben végzett tevékenység ösztönzése és elismerése
érdekében.

JOGOSULT HALLGATÓK
A pályázaton részt vehet a Kar valamely teljes idejű alap-, mester- vagy osztatlan képzésének aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban az Építész HK-ban
szavazati jogú hallgatói képviseleti mandátummal rendelkezett.
Az Építész HK tagjai a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályában rögzített
feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből
származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el, és korábban máshol elismertetett
tevékenységgel nem pályázhatnak.

PÁLYÁZÁS MENETE
Az elvégzett tevékenység értékelése írásos beszámoló alapján történik, melyet a megadott
határidőig kell elkészíteni és elküldeni a belso@epiteszhk.bme.hu címre. A pályázó tudomásul
veszi, hogy a TJSZ 11/B. § (7) és (11) bekezdése alapján az eredményt követően az írásos
beszámolót és a pályázó számára megítélt ösztöndíjat az Építész HK honlapján nyilvánosságra
hozza.
A beszámoló kötelező tartalmi és formai elemei:
- A/4-es méretű, az Építész HK hivatalos fej- és lábléces papírjára készül
- tartalmazza az Építész HK megnevezését
- tartalmazza a pályázó nevét
- tartalmazza a beszámolási időszakot
- tartalmazza az elvégzett tevékenység bemutatását az alábbi bontásban:
 az adott képviselet rendes és rendkívüli ülései
 egyetemi, kari ülések, értekezletek, bizottságok, döntéshozó, véleményező fórumok
 az adott képviselet belső bizottságaira vonatkozó információk
 az általa elvégzett egyéni munka elbírálásra alkalmas részletességű bemutatása
A beszámolóhoz nem szükséges további igazolás csatolása.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az elnok@epiteszhk.bme.hu e-mail címen tehetik fel a
pályázók.

PÁLYÁZATOK BÍRÁLÁSA
A pályázat bírálása során kizárólag az ütemezésben megadott pályázati időszakokban végzett
tevékenységek vehetők figyelembe.
A pályázatokat az Építész HK elnöke bírálja el (a sajátját kivéve), és az Építész HK fogadja el. Az
elnök pályázatát az alelnök(ök) bíráljá(k), melyet az Építész HK fogad el.
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PONTOZÁSI ELVEK
A pontozással kapcsolatos irányelveket a Kar Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ
Az elnyert ösztöndíj nagyságát a TJSZ 32/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján kell megállapítani, az
előre meghatározott keretösszeg és a beérkezett pályázatok figyelembevételével, a pályázatok
elbírálása során. Az adott pályázási időszakra szóló juttatások kifizetése ösztöndíj formájában
történik, minden esetben az adott pályázási időszakot követő, a hallgatói normatíva terhére
folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban. Az adott
pályázási időszakra megítélt ösztöndíj egy alkalommal kerül kiutalásra.

ÜTEMEZÉS
I. pályázati időszak vizsgált időtartama
II. pályázati időszak vizsgált időtartama
III. pályázati időszak vizsgált időtartama
IV. pályázati időszak vizsgált időtartama
V. pályázati időszak vizsgált időtartama

2017. augusztus 25. (péntek)

2017. június 17 –
2017. augusztus 1.
2017. augusztus 2 2017.szeptember 1.
2017.szeptember 2 2017. október 1.
2017. október 2 2017. november 3.
2017. november 4 2017. november 24.

Pályázati kiírás

Hallgatói Képviselet
honlapján

I. 2017. augusztus 26. (szombat)
23:59
II. 2017. szeptember 1. (péntek) 23:59

Pályázatok

III. 2017. október 1. (vasárnap) 23:59

leadása

IV. 2017. november 3. (péntek) 23:59
V. 2017. november 24. (péntek) 23:59

belso@epiteszhk.bme.hu
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I. 2017. augusztus 30. (szerda)
II. 2017. szeptember 4. (hétfő)

Pályázatok

III. 2017. október 2. (hétfő)

eredményeinek

IV. 2017. november 6. (hétfő)

közzététele

Építész HK honlapján

V. 2017. november 27. (hétfő)

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

ADATVÉDELEM
A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján az ÉPK HK 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.
A TJSZ 11/B. § (11) bekezdése alapján az írásos beszámolót, valamint az elnyert ösztöndíj összegét
az Építész HK honlapján nyilvánosságra hozza.

JOGORVOSLAT
A pályázó a pályázat eredménye ellen a közléstől, ennek hiányában tudomásra jutásától számított
15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál, a Neptun
rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Budapest, 2017. augusztus 25.

Építész HK

