
*Pozitív elbírálás esetén, a megállapodáshoz szükséges adatok 
 

Ösztöndíj pályázati felhívás 

A Miskolci Egyetem, 4IM nemzetközi projekt részeként (VP/2020/003/0218 - Initiative 
for innovative integrated interventions in Miskolc - 4IM - Miskolc shall be a place for 
everyone) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói 
ösztöndíj pályázatot, hallgatói kutatómunka végzésére. 

A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív diákok is 
betekintést nyerjenek a BTK ATTI által működtetett kutatási menedzsment 
folyamatokba és részt vállalva azokban hozzájáruljanak az elmaradott térségek 
közösségfejlesztő tevékenységéhez, fejlesztéséhez. 

Pályázók köre 
Pályázatot nyújthat be az a mester (MA/MsC) és alap (BA/BsC) szakos 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 – a projekt koordinátora felügyeletével – 

kérdőíves kutatásban vesz részt. 

 vállalj, hogy az ösztöndíjas időszak végére az elvégzett tevékenységről 3 

oldalas beszámolót készít,  

 az adott képzési területen folyó alapképzésben, mesterképzésben teljesített 

utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga lezárt félévenként legalább 

„3.00” minősítésű legyen. 

 

Amennyiben a pályázó kizárólag egy lezárt félévvel rendelkezik, úgy lezárt félévének 

tanulmányi átlagát kell figyelembe venni. 

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

 Kitöltött, aláírt jelentkezési lap, amit benyújthat elektronikusan vagy nyomtatott 

formában. 

 Tanulmányi átlag igazolása (NEPTUN-Tanulmányok/Tanulmányi átlagok) 

A pályázatok értékelése egy egyfordulós pályázati rendszerben dől el, a kiválasztás 
alapja a tanulmányi átlag, illetve a 4. részprojekt vezetőjének (Dr. Szabó-Tóth Kinga) 
támogatási javaslata az elbírálás során. 

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség.  

A pályázat személyesen Graholy Éva ügyintézőnél (ME BTK B/2-es épület, ATTI 
Titkárság) vagy e-mailben pdf. formátumban a btk.atti@uni-miskolc.hu e-mail 
címen nyújtható be. 
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A pályázattal elnyerhető támogatás 
A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó 

pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a felsőoktatási intézmény 

gondoskodik, adott pályázat terhére. A támogatás összege és időszaka karonként és 

feladatonként eltérő lehet. 

Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon 

felhasználható. 

 

Támogatást kizáró okok 
 A pályázó nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal. 

 A pályázó költségtérítéses képzésben tanul. 

 A pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a 

valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatott. 

 A pályázó hiányosan adta le pályázati anyagát. 

Amennyiben a fenti okok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell 
zárni. 
A pályázat időtartama: 2022. augusztus 1. - 2022. szeptember 30.  

A pályázat benyújtási határideje: 2022. július 25..  

Értesítés a támogatási döntésről:  

Minden pályázó elektronikus úton (e-mailben) kap tájékoztatást, a pályázat 
eredményéről. 

További információ kérhető  
Dr. habil. Szabó-Tóth Kingától a szabo.toth.kinga@uni-miskolc.hu e-mail címen.  
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