HALLGATÓI ÖSZÖNDÍJ PÁLYÁZAT,
HALLGATÓI KUTATÓMUNKA VÉGZÉSÉRE,
KONFERENCIÁKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE
A pályázat célja
A Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens
szakosodást szolgáló intézményfejlesztése - EFOP-3.6.1-16-2016-00011 című projekt
Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ vezetése ezúton kiírja a
projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot a Műszaki Földtudományi Kar
mesterképzésben résztvevő hallgatói számára.
A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó mesterképzésben résztvevő
hallgatók aktívan részt vegyenek a Műszaki Földtudományi Karon folyó kutatásokban, a kutatási
eredményeiket konferenciákon, tudományos kiadványokban, folyóiratokban ismertessék. A kutatói
utánpótlást támogató programba bevont új résztvevő hallgatók ezáltal bővítik, szélesítik a
tudásukat, továbbá hozzájárulnak a projekt sikerességéhez.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a mesterképzésben résztvevő hallgató, aki







a pályázat benyújtásakor a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja aktív hallgatói jogviszonyát.
vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – egy kutatócsoport
munkájába bekapcsolódva vagy egyénileg kutatási tevékenységet végez, a tudományos
kutatás-fejlesztési munka eredményeit publikálja, ha lehetséges konferencián vesz részt,
melynek célja a kutatói pályára való felkészítés. Mindezekről beszámolót készít.
az utolsó lezárt félévének tanulmányi átlaga legalább „3.50” minősítésű legyen.
az ösztöndíj időszakában 1 magyar vagy 1 angol nyelvű (min. 4 oldalas) tudományos
publikációt készít egyedül vagy társszerzőkkel, melyben feltünteti az EFOP 3.6.1. pályázat
kizárólagos támogatását. A szakmai konzulense által jóváhagyott publikációt legkésőbb
2020. december 18.-ig elküldi
az ecoeti@uni-miskolc.hu címre. A publikációnak
megjelentetést biztosít Karunk a Műszaki Földtudományi Közlemények 2020. decemberre
tervezett számában (a szerkesztési útmutatót elküldjük a nyertes pályázóknak).

A pályázás módja
A pályázati anyaghoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:


Kitöltött, aláírt jelentkezési lap
(letöltési hely: http://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-miskolc.hu
dokumentumok menüpontban Ösztöndíj jelentkezési lap)



Tanulmányi átlag igazolása (NEPTUN-Tanulmányok/Tanulmányi átlagok)
Szakmai program, a várt eredményekkel, munkákkal, a szakmai konzulens nevével.

A pályázatok értékelése egy egyfordulós pályázati rendszerben dől el szakmai zsűri
elbírálása alapján, a kiválasztás a tanulmányi átlag és a szakmai program függvényében történik.
Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be.

A pályázattal elnyerhető támogatás
A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj összege 120 000
Ft/feladat, az ösztöndíj időtartama: 3 hónap. Az elnyert pályázati összegnek a pályázatban
megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a felsőoktatási intézmény gondoskodik, az EFOP
3.6.1 pályázat terhére, a publikáció megjelenését, vagy a kézirat leadását követően.
Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

Támogatást kizáró okok



A pályázó nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal.
A pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a valóságnak
megfelelő adatokat szolgáltatott.
 A pályázó hiányosan adta le pályázati anyagát.
 A pályázat elnyerése esetén a pályázó átlépné az egy tanévben folyósítható maximális
ösztöndíj kiegészítés felső határát. (357 000 forint)
Amennyiben a fenti okok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni.

A pályázat időtartama:
2018. március 1. – 2020. július 31-ig terjedő időszakban, félévenként meghirdetve.
Jelen meghirdetésre pályázat személyesen nyújtható be 2020. szeptember 25.-ig a Műszaki
Földtudományi Kar Dékáni Hivatalában (A/4. 136-os iroda).
További információ: ecoeti@uni-miskolc.hu (Dr. Elekes Tibor)

Értesítés a támogatási döntésről
Minden pályázó elektronikus úton (e-mailben) kap tájékoztatást a pályázat eredményéről.

