
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
 

 
H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.. 

Telefon: +36 (72) 501 500 / 12014  

 

 OM azonosító: FI 58544 

Iktatási szám: ………….. 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

„EHÖK TEHETSÉG ÖSZTÖNDÍJ” - 2016-2017-01 

BEADÁSI IDŐSZAK: 2016.10.07-2016.12.09. 

 

PROJEKT ADATOK 

PROJEKT TÍPUSA: 

(EGY JELÖLENDŐ) 

☐ Kutatás, publikáció készítés 

☐ Tanulmányút, szakmai továbbképzés részvétel támogatása 

☐ Sport tevékenység támogatása 

☐ Művészeti tevékenység támogatása 

☐ TDK dolgozathoz kapcsolódó kutatómunka 

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE (FT):  

IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (FT)  

 

PÁLYÁZÓ ADATAI 

NÉV:  

EHA-KÓD VAGY NEPTUN-KÓD:            

KAR, SZAK, KÉPZÉSI SZINT, ÉVFOLYAM:     

TELEFONSZÁM:    

E-MAIL:    

MELLÉKLETEK 

Kötelező mellékletek (csatolt melléklet ikszelendő) 

☐ Pályázatot megelőző legalább félév írásos összefoglalója 

☐ Pályázat keretén belül megvalósuló tevékenység ismertetője 

☐ Költségterv a pályázat során igényelt támogatás felhasználásáról 

Dokumentumok összeállításánál vegye figyelembe az értékelési és pontozási útmutató C) pontjának szempontjait! 

 

További mellékletek: 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen: ….. darab dokumentum 

 

NYILATKOZAT: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az űrlapon és a csatolt mellékleteken feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Pécs, 2016 év_______________ hó ____ nap      

 ……………………………………….. 

 Pályázó aláírása 

(A pályázat aláírása kötelező ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra.) 

  



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 
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Értékelési és pontozási útmutató 

A) A pályázat szakmai indokoltsága ..................................................................................... Maximum: 6 pont 

   IGEN NEM 

1. A pályázat a hallgató szakjához kötődő tevékenység támogatására irányul. 2 pont   

2. A pályázat a pályázó karának oktatója által támogatott vagy felügyelt 
tevékenység támogatására irányul. 
(csak oktatói ajánlás vagy nyilatkozat csatolása esetén adható) 

2 pont   

3. A pályázat a TJSZ 8. számú mellékletében (ISZTÖ űrlap) meghatározott 
tevékenység támogatására irányul. 

2 pont   

 
B) A pályázó szakmai háttere ............................................................................................ Maximum: 10 pont 
Az egyes ösztöndíjak elnyeréséről szóló határozat, oklevél vagy dokumentum másolatának csatolása szükséges! 

   IGEN NEM 

1. A pályázó OTDK résztvevő (előző tanév és/vagy aktuális félév) 5 pont   

2. A pályázó Köztársasági Ösztöndíjban részesül 5 pont   

3. A pályázó TDK résztvevő (előző tanév és/vagy aktuális félév) 4 pont   

4. A pályázó Intézményi, Szakmai Tudományos Ösztöndíjban részesül 4 pont   

5. A pályázó tanulmányi ösztöndíjban részesül 2 pont   

4. A pályázó egyéb egyetemi ösztöndíjban részesül 2 pont   

5. A pályázó egyéb ösztöndíjban részesül 1 pont   

 

C) A pályázati anyag értékelése ......................................................................................... Maximum: 24 pont 

   Elért pont 

CA) A pályázó korábbi tevékenységének írásos összefoglalója 
0 pont: a korábbi tevékenység nem kötődik a pályázathoz; 
 az összefoglaló zavaros, logikátlan 
1-4 pont: a korábbi tevékenység lazán kapcsolódik; 
 az összefoglalóban pontatlanságok találhatóak 
5-8 pont: a korábbi tevékenység szorosan kapcsolódik; 
 az összefoglaló logikus, jól felépített 

0-8 pont  pont 

CB) A pályázó megvalósítandó tevékenységének írásos összefoglalója 
0 pont: a pályázati cél nem derül ki egyértelműen; 
 tevékenység leírás zavaros, logikátlan; 
1-4 pont: a pályázati cél jól meghatározható; 
 tevékenység leírás pontatlan, hiányos 
5-8 pont: a pályázati cél jól meghatározott; 
 megvalósítása megfelelően indokolt; 

0-8 pont  pont 

CC) A pályázathoz csatolt költségterv megalapozottsága 
0 pont: a költségelemek elnagyoltak, indokolatlanok; 
 árajánlat nem került csatolásra; 
1-4 pont: a költségelemek részben indokoltak; 
 költségek egy része árajánlattal alátámasztott 
5-8 pont: a költségelemek indokoltak; 
 valamennyi költségelem árajánlattal alátámasztott 

0-8 pont  pont 

Amennyiben a pályázó az A) értékelési szempont alapján vagy a CA), CB), CC) értékelési szempont alapján 

nem ér el pontot, a pályázat egésze 0 pontra értékelendő, a pályázat nem támogatható. 

….. pont / 40 pont 


