1. számú melléklet

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2019-2020. tanév - PÁLYÁZATI LAP

N é v:
Szül. hely, idő:

A rangsor száma a felterjesztett listán:

*

Intézmény, kar:
Szak, szakpár:

Évfolyam (beiratkozással):

Tanulmányok (I)

Pont *

Szakmai tevékenység, többlet tevékenységek (II)

(max. 30 pont
lehet)

A képzés: egyetemi: BA,BSc / MA,MSc / főiskolai (aláhúzandó)
Pont *
(max. 80 pont
lehet)

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a
felsoroltak másik kategóriába - I, III - nem tehetők át.)

Tanulmányi eredmények

Átlag
I. félév: ______
II. félév: ______

}

……..

Nyelvvizsgák
Nyelv

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III)
(Az Intézmény/Kar dönt egységesen minden pályázóra
vonatkozóan, hogy a pályázathoz figyelembe veszi-e)

Pont *
(max. 3 pont
lehet)

……..

Igazolt külföldi ösztöndíj, résztanulmány (nem Erasmus)

……..

Külföldi felsőoktatási intézményben eredményesen, igazoltan
eltöltött szemeszter (Erasmus)

……..

Nemzetközi konferencián előadóként való részvétel idegen
nyelven, konferencián előadóként való részvétel

………

Publikációk, előadások- publikáció tanulmányi szakmai
folyóiratban, idegen nyelven

……..

A pályázatot
a) elfogadja, értékeli és
rangsorolja**

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a
felsoroltak másik kategóriába - I, II - nem tehetők át.)

Kutatási tevékenység

A Bizottság javaslata *

b) elutasítja, indoka:
Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, hallgatói
önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése
stb.)

……..

c) hiánypótlásra visszaadja,
pótolandó:

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális
tevékenység

Típus

……..
OTDK-, TDK-részvétel, helyezés

……..

……..

Igazolt részvétel kari rendezvények, konferenciák
szervezésében

……..

……..

Szakkollégiumi tagság

……..

……..
……..

……..
……..

Egyeztetve: *
Nemzetközi, rangos országos, egyetemi, kari, szakterületi
versenyeken és sportversenyeken, művészeti versenyeken
elért eredmény

…….

Aktív, eredményes ill. kiemelkedő sporttevékenység

……..
p.h.

(A szak szorzószáma:)

…………………….

(Utóvizsgája van-e:)

TH
a)

b)

Mellékletek száma: ……...

c)

Mellékletek száma: ……...
A mellékletek (pl. a fenti tevékenységek részletes kifejtése,
A mellékletek (pl. a szakmai tevékenységek részletes kifejtése,
ajánlások, igazolások) felsorolása a hátoldalon!
ajánlások, igazolások) felsorolása a hátoldalon!
* A megjelölt oszlopokat, ill. cellákat az intézmény tölti ki!
** A rangsorolás nem egyenlő a felterjesztéssel!
Dátum: ……………………………………………..
………………………………………………….
Megjegyzések:
A hallgató aláírása

Pontszámok összesen

d)=a)+b)+c)
*
Saját összpontszám:

