PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ÖSZTÖNDÍJRA
A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói számára
tudományos diákköri (TDK) ösztöndíj pályázatot hirdet (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2021/2022 tanév II.
félévére. Pályázatot adhat be a Kar minden olyan felsőoktatási szakképzésében, alapképzésében,
mesterképzésében és osztatlan képzésében részt vevő hallgatója , aki:
-

a pályázat beadásakor még nem rendelkezik a megpályázott témában korábban beadott TDK
dolgozattal,

-

a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

-

vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban fenntartja aktív hallgatói jogviszonyát,

-

vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban témavezető segítségével kutatási tevékenységet végez,

-

vállalja, hogy a kari Tudományos Diákköri Konferencián részt vesz, kutatási eredményeit
bemutatja (kötelező vállalás).

-

más forrásból származó ösztöndíjat a pályázott kutatás támogatására a kari Tudományos Diákköri
Konferencia időpontjáig nem nyert el.

Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be. Nem részesülhet az ösztöndíjban az a pályázó, aki az egyetemi
tudományos diákköri ösztöndíj pályázat keretében támogatást kap, illetve az, aki a kutatási tervében vállalt
kutatás megvalósítását támogató, részben vagy egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból
származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem
mond le.
A Tudományos Diákköri ösztöndíj összege: 50.000.- Ft/hó.
Az ösztöndíjas időszak: 2022. február 1- 2022. április 30.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgató által benyújtott dolgozat az intézményi konferencián elnyeri az
országos tudományos diákköri konferencián (OTDK) való részvétel lehetőségét (I-III. helyezés, és a zsűri
javasolja az OTDK-n való részvételt), továbbá a hallgató vállalja az OTDK részvételt, a hallgató további
100.00 Ft ösztöndíjban részesül. Amennyiben a hallgató mégsem vesz részt az OTDK-n, a 100.000 Ft
ösztöndíjat vissza kell fizetnie.
Elnyert pályázat esetén az ösztöndíjas hallgatónak az ösztöndíjas időszakban aktív kutatási tevékenységet
kell folytatnia, melyet a témavezető irányít és igazol. Az ösztöndíjas hallgatót egyösszegű visszafizetési
kötelezettség terheli, a kifizetett ösztöndíj összegének erejéig, amennyiben:
- az ösztöndíjas hallgató a tudományos kutatást abbahagyja, vagy
- dolgozat az ösztöndíjasnak felróható okok miatt nem kerül az adott félévben beadásra.
A pályázatokat a vassanyi@almos.vein.hu címre küldött emailben kell benyújtani. A pályázat
benyújtásának határideje: 2022. január 17. 17:00.
A pályázat határidőn túli leadása nem lehetséges!
A pályázat kötelező tartalmi elemei:
-

Pályázati adatlap

-

Kutatási terv

-

Témavezetői nyilatkozat a TDK munka elkészítésének támogatásáról, valamint arról, hogy a
témavezető vállalja a hallgató előrehaladásának havonkénti ellenőrzését, az előrehaladást
igazolja. Ennek hiányában az ösztöndíj felfüggeszthető.

A pályázatokat formai és tartalmi szempontból a Kari Tudományos Diákköri Tanács (KTDT) ellenőrzi és
értékeli. A kutatási tervet plágium szempontjából is ellenőrizzük, a nem megfelelő pályázatokat kizárjuk.
Az értékelési szempontok:
- A kutatási terv minősége, kidolgozottsága.
- A téma és a várható eredmények újszerűsége.
- A téma tudományos fontossága.
- A téma publikációs lehetőségei.
A KTDT a döntés eredményét a https://tdk.mik.uni-pannon.hu/ lapon teszi közzé 2021. január 21-én.
Veszprém, 2022. január 6.
Dr. Hartung Ferenc
dékán

