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TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
2021–2022. Tavasz
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Ösztöndíj Bizottsága a 2021/2022/2
félévre pályázatot ír ki egyszeri tudományos ösztöndíj elnyerésére a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti
felsőoktatásról 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (3) és 10. § (4) bekezdése és az ELTE
Hallgatói Követelményrendszer 93. § (4) bekezdés (a), (d), alpontja és a 96. § (6) bekezdése, 101. §-a alapján.

A pályázat leadási határideje: 2022. április 8. 14:00
Leadás helye: A pályázatot, azaz a megírt dolgozatot és minden kötelező csatolandó
dokumentumot az online térben kell benyújtani, a Neptun felületén.

Tájékoztató
A Tudományos Ösztöndíj Pályázatot az ELTE BTK Kari Ösztöndíj Bizottsága írja ki minden félévben a hatályos kari
szabályozások alapján. A bírálást a Kar oktatói végzik. A pályázat célja, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatókat
támogassa, ami egyrészt pénzbeli támogatást, másrészt publikálási lehetőséget jelent minden graduális képzésben részt vevő
hallgató számára. A pályázó a megadott email címen keresztül kapja meg dolgozatának részletes bírálatát.
A bírálat a következőképpen alakulhat:
1. A dolgozat elutasítása (a dolgozatot a Bizottság nem tartja elbírálhatónak).
2. Amennyiben a Bizottság a dolgozatot elbírálhatónak tartja, továbbítja a bíráló oktatóknak, akik értékelik, illetve
javasolhatják publikációra
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Követelmények
1.

Követelmény a pályázási felület hiánytalan és a valóságnak megfelelő kitöltése.

2.

Pályázni kizárólag az a hallgató pályázhat, aki:
•

juttatásképes

•

alap, mester vagy osztatlan tanárszakos hallgató, akinek alapkarja a BTK

•

nem PhD-s, valamint nem a Kar bármely intézetében oktatói státuszban lévő személy, illetve az Elektronikus
Tanulmányi Rendszerben a saját neve alatt meghirdetett órával nem rendelkező demonstrátor.

3.

A beadott dolgozat nem lehet címbejelentett szakdolgozat, és még csak résztémája sem, azonban lehet tantervi kötelezettség
keretein belül felhasznált írás a követelményekhez igazítva – bővített szemináriumi dolgozat.

4.

A dolgozathoz kötelező csatolni egy oktatói ajánlást, melyet legalább doktori fokozattal rendelkező, az ELTE BTK
alkalmazásában álló oktató által van aláírva és intézeti, vagy tanszéki pecséttel van ellátva, vagy AVDH és egyéb hiteles
elektronikus aláírás formával hitelesített ajánlása, vagy legalább doktori fokozattal rendelkező, az ELTE BTK
alkalmazásában álló oktató által megírt ajánló emailről (egyetemi email címről) készült képernyőfotó csatolása szükséges.
Ezzel az oktató is tanúsítja, hogy az általa támogatott dolgozat megfelel a Tudományos Ösztöndíj Pályázat
követelményeinek. Tanári ajánlást csak fokozattal rendelkező oktató írhat alá.

5.

A dolgozat elkészítéséhez témavezető konzulens választása erősen ajánlott, de nem kötelező.

6.

Formai követelmények: ’Chicago’ hivatkozási rendszer. Részletei a honlapra (btkhok.elte.hu) csatolt útmutatóban
megtalálhatóak.
A hivatkozás a formai követelményekhez csatolt hivatkozási útmutató szerint történjenek. A bibliográfiának pedig
tartalmaznia kell legalább nyolc szakirodalmi tételt, amelyekre a hallgató lábjegyzetben is hivatkozik. Amennyiben a
dolgozat nem felel meg a formai követelményeknek, a Bizottság nem fogadja el. A nem hivatkozott idézetek miatt a Bíráló
Bizottság megtagadhatja a dolgozat értékelését.
•

A dolgozat elejére címlapot kell csatolni, a dolgozat oldalait pedig fejléccel kell ellátni, ezek (legalább) a
következő adatokat tartalmazzák: dolgozat címe, szerző neve, készítés ideje (legalább félévi pontossággal).

7.

A kirívóan sok helyesírási hibát tartalmazó dolgozatok elbírálását a Bíráló Bizottság megtagadhatja; amennyiben javasolja
publikálásra, a pályázónak kötelessége kijavítania a hibákat, s a dolgozat javított változatát eljuttatni a Bizottsághoz. Abban
az esetben, ha a bíráló csak javítás után javasolja publikálásra a dolgozatot, a pályázónak legkésőbb a pontszámok
elektronikus úton történő kiértesítésétől számított 3 héten belül vissza kell juttatnia a javított példányt a Tudományos
Bizottság részére. Amennyiben ez nem teljesül, a Bizottság fenntartja magának a jogot a publikálási lehetőség
megtagadására.

8.

A pályázatok minimális terjedelme 25.000 karakter a címlap, a tartalomjegyzék és a bibliográfia nélkül, a dolgozatok
maximális terjedelme 80.000 karakter.

9.

A publikálás megkönnyítése érdekében kérjük a pályázókat, hogy dolgozataikat. DOC(X) formátumban, valamint az
esetleges multimédiás anyagokat külön-külön fájlba mentve, a megadott sablon szerint készítsék el. Amennyiben a pályázat
nem felel meg a formai követelményeknek, a Bizottság a pályázatot elutasítja. A dolgozatot a Neptunon az erre a célra
kialakított felületen keresztül kell benyújtani.
•

A fájl neve legyen: Pályázó_neve_Dolgozat_címe_TÖP_2022_tavasz

10. Amennyiben a bíráló elmulasztja a publikálásra vonatkozó rész kitöltését, a Bizottság kérvényezi ennek pótlását; ennek
figyelmen kívül hagyása esetén a Bizottság fenntartja magának a jogot a publikálási lehetőség megtagadására.
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11. A Bizottság eljuttatja a dolgozatokat az intézetekhez.
12. A dolgozat társszerzővel együtt is beadható, ebben az esetben az ösztöndíj feleződik.
13. Több dolgozat is leadható egyazon pályázati kiírásra, azonban tudományos ösztöndíjban a pályázó csak a legjobb eredményt
elérő dolgozata után részesül.
14. Csak az a hallgató részesül ösztöndíjban, aki eléri a maximális pontszám legalább 60%-át, azaz legalább 12 pontot.
15. A pályázó aláírásával elfogadja, hogy a publikációs felületeket (legyen az elektronikus vagy nyomtatott), az ELTE BTK
HÖK kezeli teljes jogkörrel, és a pályázó ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszt.
16. A pályázó egyben azt is elfogadja, hogy az adott intézeti képviselet elnöke, illetve tudományos referense hozzáférhet a
dolgozatához és annak eredményéhez.
17. A pályázó csak a szakját/szakjait/minorját/minorjait gondozó intézethez adhat be pályázatot, és oda is maximálisan kettőt.
Amennyiben indokolt a Tudományos Bizottság irányíthatja más Intézethez a bírálandó dolgozatot.

2022. február 28.

ELTE BTK Kari Ösztöndíj Bizottság
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