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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
SZAKMAI GYAKORLATON VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA

2021/2022 TANÉV TAVASZI FÉLÉV
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, Kari Ösztöndíj Bizottsága
(KÖB) az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 116. § alapján pályázatot ír ki szakmai gyakorlaton való
részvétel támogatására.
Figyelem! A Bizottság továbbra is a JOKT iránymutatásaiba nem ütköző tevékenységet tud támogatni!
A Pályázat leadásának határideje:
2022. május 13., péntek 16:00
I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy támogassa azokat a hallgatókat, akik a tantervhez kötött szakmai
terepgyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e
helyen szállás nem biztosított számukra.
II. JOGOSULTAK KÖRE
Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatásában részesülhet minden Bölcsészettudományi
alapkaros ELTE-s hallgató, aki állami ösztöndíjas nappali képzésben vesz részt. Pályázásra jogosultak az
alapképzésben és mesterképzésben, résztvevő aktív hallgatói státusszal rendelkező hallgatók.
III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat elektronikusan, a Neptun tanulmányi rendszer
felületén az Ügyintézés menü Kérvények menüpontjában lehet leadni.
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IV. IGAZOLÁSOK

Előzetes pályázat esetén:
•

Pályázati leírás
➢ mely tartalmazza a szakmai gyakorlat helyszínét, kezdő és végdátumát, valamint a
gyakorlattal eltöltendő órák számát

•

Költségvetés
➢ mely tartalmazza a szállás díját és az éjszakák számát (árajánlattal vagy számlával ellátva)
➢ a kétszeri utazás költségét (tömegközlekedési díjjal számolva, árajánlattal vagy számlával
ellátva)

•

Igazolás
➢ az adott szakirány terepgyakorlatot koordináló munkatársától, amelyben szerepel, a hallgató
neve és szakja, hogy vidéken, lakhelyétől és az intézmény székhelyétől eltérő településen
végzi terepgyakorlatát. A gyakorlat pontos dátuma és helyszíne, azon ok kifejtésével, hogy a
szakmai gyakorlat miért nem a telephelyen valósul meg.

Utólagos pályázás esetén:
Az utólagos pályázat leadási határideje megegyezik a Tudományszervezési és Kutatási Pályázat,
valamint a Kulturális és Művészeti Pályázat első, szeptemberi leadási határidejével! Ennek kiírása 2022.
augusztusában várható.
•

Pályázati leírás
➢ mely tartalmazza a szakmai gyakorlat helyszínét, kezdő és végdátumát, valamint a
gyakorlattal eltöltendő órák számát

•

Költségtervezet
➢ a hallgató nevére kiállított áfás számlák, melyek a költségvetésben leírt összegeket igazolják.

•

Igazolás
➢ az adott szakirány terepgyakorlatot koordináló munkatársától, amelyben szerepel, a hallgató
által végzett gyakorlat helyszíne, és dátuma. Indokolással, mely alátámasztja, hogy a
gyakorlatot csak a fővárostól eltérő helyen végezhette a hallgató.

V. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás mértéke nem lehet magasabb, mint a hallgató költségei melyre a támogatást kéri, és a havi
bontásban ez az összeg nem haladhatja meg az éves normatíva 10%-át. A 2021/22-es tanév tavaszi
félévében kipályázható maximális összeg hallgatóként: 66.400 Ft.
2022. április 13.
ELTE BTK Kari Ösztöndíj Bizottság
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