Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíjhoz, Pályázati kód: ÚNKP-20-1

Ösztöndíj összege
100 000 Ft/hó
Az ösztöndíjas
jogviszony
időtartama:
az első félév esetén 5
hónap
(2020. 09. 01. –
2021. 01. 31.),
második félév esetén
7 hónap (2021. 02.
01. – 2021. 08. 31.),
illetve 12 hónap
(2020. 09. 01. –
2021. 08. 31.).

Pályázat benyújtására jogosultak
További feltétel
4.1. Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 45. életévüket még be nem töltött1 természetes személyek nyújthatnak be
pályázatot, hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik
4.1.1.
a
pályázat
benyújtásakor 4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésen
alapképzés keretében valamely, az Új (nappali) aktív hallgatói jogviszonyukat,
Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj 4.2.2. vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető2 felügyeletével – a fogadó felsőoktatási
Működési
Szabályzat
1.
számú intézmény keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó
mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit
felsőoktatási intézménnyel hallgatói hozzáférhetővé teszik,
jogviszonyban állnak („I.” típusú 4.2.3. vállalják, hogy az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek (kötelező vállalás), továbbá
pályázat – leendő felsőbb éves), vagy
4.2.4. tudományos és művészeti pályázat esetén:
 az agrár, műszaki, informatika, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési
területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga 3
lezárt félévenként legalább „3,51” minősítésű legyen,
 az egyéb képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének súlyozott
tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább „4,00” minősítésű legyen.
(Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének súlyozott
tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.)
4.1.2. valamely, az Új Nemzeti Kiválóság 4.3. „II.” típusú (leendő első éves) pályázat esetén feltétel, hogy a pályázók:
Program Ösztöndíj Működési Szabályzat 4.3.1. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésen (nappali) aktív
1. számú mellékletében meghatározott hallgatói jogviszonyukat.
fogadó
felsőoktatási
intézmény 4.3.2. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető4 közreműködésével – a fogadó
2020/2021.
tanévre
az
általános felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak
felsőoktatási felvételi eljárás keretében alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit
meghirdetett alapképzésére felvételi hozzáférhetővé teszik.
jelentkezési kérelmet nyújtottak be („II.” A pályázat benyújtásakor a kutatási terv tartalmazza a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával
típusú pályázat - leendő elsőéves).
kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját.
4.3.3. Vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű
szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek (amennyiben
lehetséges további kutatási irány vagy irányok megjelölésével) az ösztöndíjas időszak végéig, valamint
az intézményi ÚNKP rendezvényen részt vesznek (kötelező vállalás).
Amennyiben művészeti pályázat esetén az ösztöndíjas időszakban megvalósítani tervezett tevékenység
során szakirodalom feldolgozása nem lehetséges, úgy a kötelező vállalás a tanulmányi kötelezettségen
túli művészeti alkotás létrehozása, valamint az alkotó folyamat leírása, művészettörténeti
aspektusba helyezése.
4.3.4. Tudományos pályázat esetén a pályázó középfokú képzésben teljesített tanulmányi
eredményének utolsó két lezárt félévi átlaga lezárt félévenként legalább „4,00” minősítésű legyen;

