NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2018/2019. tanév - PÁLYÁZATI LAP
A rangsor száma a felterjesztett listán:

N é v:

*

NEPTUN kód:
Szül. hely, idő:
Intézmény, kar:
Szak:

képzés: BA,BSc,MA,MSc, osztatlan, egyetemi, főiskolai, felsőfokú
szakképzés

Beiratkozás éve:

(A szak képzési és kimeneti követelményét meghatározó Korm. rendelet szerinti megnevezés)

Tanulmányok (I)

Szakmai tevékenység (II)

Pont *

Pont *
Pont *

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent,
azonban a felsoroltak másik kategóriába - I, III nem tehetők át.)

Tanulmányi eredmények
Átlag
2017/2018 I.
félév:
}
2017/2018 II.
félév:

Kutatási tevékenység

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem
jelent, azonban a felsoroltak másik
kategóriába - I, II - nem tehetők át.)

……..

OTDK/TDK-részvétel, helyezés

……..

Hazai, vagy nemzetközi publikáció, előadás

……..

Hallgatói közéleti tevékenység

(max. a
saját
összpontszám
10%-a)

……..

……..
Kiemelkedő sporttevékenység,
sportteljesítmény

Nyelvvizsgák
Nyelv

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység
(III)

Típus

Pályamunkák, dolgozatok

……..

Ennek alapján:
1. a pályázatot elfogadja,
rangsorolja
2. elutasítja
3. hiánypótlásra
visszaadja

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

……..

Demonstrátori, tanszéki munka

Egyéb kiemelkedő társadalmi,
……..
szociális, kulturális tevékenység

……..
……..
……..
a)

Pontszámok összesen

- a hallgató pályázati
kiírásnak megfelelő
hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik,
- képzése nappali
tagozatos, legalább két
félévre bejelentkezett és
legalább 55 kreditpontot
megszerzett
- jelen pályázati lapon
szereplő tanulmányi
átlagok a valóságnak
megfelelnek

……..

……..
……..
……..

Ezúton igazolom:*

…………………….

Mellékletek száma: ……...
A mellékletek (pl. a szakmai tevékenységek
részletes kifejtése, ajánlások, igazolások)
felsorolása a hátoldalon!

b)

Mellékletek száma: ……...
A mellékletek (pl. a fenti tevékenységek
részletes kifejtése, ajánlások, igazolások)
felsorolása a hátoldalon!

……..

Tanulmányi Osztály

c)
c/d=max. 10%

p.h.
Összpontszám:
d)=a)+b)+c)

* A megjelölt oszlopokat, ill. cellákat az intézmény tölti ki!
Megjegyzések:

Dátum: ……………………………………………..

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

Hallgató neve:
NEPTUN kódja:
Melléklet sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Melléklet megnevezése

