HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZAT,
MENTORI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
A pályázat célja
A Miskolci Egyetem, „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a
felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében (EFOP 3.4.3-162016-00015) című projekt vezetése ezúton kiírja a projekt által finanszírozott hallgatói ösztöndíj pályázatot,
hallgatói kutatómunka végzésére.
A projekt célkitűzése a Miskolci Egyetem megújítása, versenyképességének fokozása, képzései és
szolgáltatásai minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása, az intézmény szellemi
potenciáljára alapozva a régióban jellemző társadalmi és területi hátrányok csökkentése, diplomások
arányának növelése, a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek életminőségének és munkaerő-piaci
esélyeinek javítása, külföldi hallgató-vonzó képesség erősítése.
A projekt keretében megvalósuló 4. részprojekt (melynek keretében jelen ösztöndíjpályázat kiírásra
került) célja felzárkóztató, kiegészítő képzések a kedvezményezett, fejlesztendő járásokból származó
hallgatóknak - ezzel lemorzsolódásuk csökkentése. Modellünk segítségével előmozdítjuk az oktatásban
részt vevő humánerőforrás minőségi fejlesztését, segítjük az egész életen át tartó tanulási készségek
fejlesztését és nem utolsósorban hozzájárulunk a társadalmi innovációhoz.
A hallgatói ösztöndíj célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, aktív, diákok számára lehetőséget
adjunk mentorálási feladatok ellátására, első éves, alapszakos hallgatók számára.

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,
a pályázó részt vett az Egyetem által szervezett mentortréningen,
vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – mentorálási feladatokat lát
el, elsőéves, alapszakos nappali és levelező tagozatos hallgatók számára,



vállalj, hogy az ösztöndíjas időszak alatt az elvégzett tevékenységről egyéni szakmai beszámolót
készít,



az adott képzési területen folyó alapképzésben teljesített utolsó két lezárt félévének tanulmányi
átlaga lezárt félévenként legalább „4.00” 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
Tanulmányi átlag igazolása (NEPTUN-Tanulmányok/Tanulmányi átlagok)
Részvételi igazolás az elvégzett mentortréningről

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 kizárólag személyesen nyújtható be Graholy Éva ügyintézőnél (ME BTK B/2-es épület,
ATTI Titkárság).

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 nem első alkalommal létesített államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben,
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt.
 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:
2019. október 1. – 2020. január 31.

A pályázat benyújtási határideje:
2019. szeptember 5.

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

