1. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem - MNB kiválósági ÖSZTÖNDÍJ 2018/19. - PÁLYÁZATI LAP

N é v:

A rangsor szerinti szám a felterjesztett listán:

Szül. hely, idő:

NEPTUN azonosító:
A képzés: (a megfelelő aláhúzandó )

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Kar/Intézet:
Szak:

*

alapképzés / mesterképzés

gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan, vezetés és
szervezés

A teljesített aktív félévek száma:

(A megfelelő szak aláhuzandó)

Pont *

Tanulmányok (I)

(max. 700)

Tudományos tevékenység (II)

Pont *
(max. 200)

Házi TMDK (75/50/30/20/10 pont)

Előző két aktív tanév átlaga
…………félév: ______
………....félév: ______

A Bizottság javaslata *
A pályázatot
a) elfogadja, értékeli és
rangsorolja**
b) elutasítja, indoka:

Országos vagy nemzetközi hallgatói szervezetben való
részvétel (Pl. HÖOK) (75/50 pont)

Kutatási tevékenység (60/40/20 pont)
Szenátusban ill. Kari Tanácsban való részvétel
(50 pont)

}
Publikációk, előadások, pályamunkák, dolgozatok
(25 pont/db)

Nyelvvizsgák (max. 200
pont)
Nyelv

Pont *
(max. 100, a saját
összpontszám
10 %-a)

EHÖK ill. Kari/Önálló intézeti HÖK tevékenységében való
részvétel (100/75 pont)

OTDK (100/75/50/30/20 pont)
Tanulmányi eredmények (max. 500 pont)

Közéleti, sport és
egyéb közösségi tevékenység (III)

HÖK-höz tartozó hallgatói szervezetben baló részvétel
(Egyetemi lapok szerkesztése, Kollégiumi Bizottság,
Kollégiumi Stúdió, Külügyi Bizottság, Netclub, Egyetemi
Hallgatói Rendezvényszervező Iroda, Hallgatói Média és
Portálkezelő Csoport (75/25/10 pont)

Egyéb szakmai ill. tanulmányi versenyek (80/60/40/20 pont)
Tipus

Sport tevékenység, olimpián, világ- vagy
európabajnokságon helyezés (100/75 pont)

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (50 pont)

Az Egyetemen folyó oktatási, kutatási és tehetséggondozási
tevékenységhez kapcsolódó szakmai tevékenység (60/30 pont)

SZESE igazolt sportoló (30 pont)
Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokság, Nemzeti Bajnokság
(40/30/20/10 pont)

Egyéb, sehová sem sorolható, de méltányolható szakmai
tevékenység (10/5 pont)

a)

Egyéb, sehová sem sorolható, de méltányolható
tevékenység (10/5 pont)
b)

c) c)/d)=max.10%

d)=a)+b)+c)

*

Saját összpontszám:

Pontszámok összesen

Mellékletek száma:

Mellékletek száma:

A mellékletek (pl. a szakmai tevékenységek részletes kifejtése, igazolások) felsorolása a hátoldalon!

* A megjelölt oszlopokat, ill. cellákat az intézmény tölti ki!
** A rangsorolás nem egyenlő a felterjesztéssel!

Dátum: 2018. ……………………………………..

………………………………………………….
A hallgató aláírása

