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1. számú melléklet 

Monos Emil ösztöndíj 

Pályázati felhívás 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki Kara (VIK) ösztöndíj pályázatot 
hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 37. § alapján a VIK egészségügyi mérnöki képzésen részt vevő 
hallgatók ösztönzése érdekében. Az ösztöndíj célja egészségügyimérnök hallgatók önálló munkájának (amelyet az 
önálló munka vagy a diplomatervezés tantárgyak keretében végeznek) támogatása. Az ösztöndíj lehetővé teszi, 
hogy a kiváló hallgatók a tantárgyak kreditértéke által indokoltnál több időt fordítsanak az önálló munkájukra. 
 
Az ösztöndíj a VIK és az egészségügyi mérnöki MSc képzés honlapján kerül meghirdetésre és minden egészségügyi 
mérnök hallgató (finanszírozási formától függetlenül) jogosult pályázatot beadni.  
Pozitív elbírálásban csak azok a pályázók részesülhetnek, akik legalább egy félévet sikeresen teljesítettek az 
egészségügyi mérnöki MSc képzésen. A pályázat benyújtásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja. 
 
Pályázat feltételei 

Pályázati feltétel a legalább 4,0 görgetett átlag és a félévente teljesített legalább 25 kredit. Mivel a feltételek vizsgálata 
a félév lezárását követően történik, a pályázó akkor is adhat be pályázatot, ha a pályázat leadásakor a képzésen még 
nincsen lezárt féléve. A hallgatók az ösztöndíjprogramba történő jelentkezés során egy rövid (2-3 oldalas, irányított 
kérdéseket tartalmazó) pályaművet adnak be. A pályamű a hallgatók önálló munka/diplomatervezés félévben elért 
eredményeit és az ösztöndíjas időszakban tervezett tevékenységeket tartalmazza. 
 
Elbírálás alapelvei 

Az elbírálást a VIK dékánja által felkért bizottság végzi. A bizottságot az egészségügyi mérnöki MSc képzés oktatói 
(5 fő) és hallgatói (1 fő) közül kéri fel a dékán. Az oktatók felkérése időkorlát nélküli. A hallgató tag megbízása egy 
évre szól. 

 
Pontrendszer 

Az elbírálás az alábbi szempontok szerint történik. 
- Szakmai terv (legfeljebb 20 pont) - A pontszám megállapítása a beadott pályamű alapján történik, melyet 

az ösztöndíj bizottság állapít meg. 



 

 

 

 

 

 

- Eddig elért eredmények (legfeljebb 10 pont) – A pontszám megállapítása a jelölt szakmai múltjának 
értékelése alapján történik a pályázati anyagban leadott önéletrajz alapján (megvalósult szakmai projektek, 
konferencia és rendezvény részvételek, szakmai közösségi aktivitás, ismeretterjesztés, publikációk stb.) 

- A félév tanulmányi eredménye (legfeljebb 10 pont) – A pontszámot a féléves súlyozott átlag (SÁ) alapján 
határozzuk meg: (SÁ – 4)*10 . 

 

A pályázás folyamata 

A pályázatok leadása elektronikusan történik a VIK EDU rendszerben fenntartott pályázati felületen 
(edu.vik.bme.hu, Monos Emil ösztöndíj kurzus). A pályázati anyagok adminisztrációját a szak adminisztrátora (jelenleg 
Király-Stroh Csilla, kscsilla@mit.bme.hu) végzi. A pályázati anyag a jelentkező nevét, elérhetőségeit (NEPTUN 
kód, telefonszám, email), az önálló munka helyszínét, a referenciaként megjelölt konzulens elérhetőségét és a 
pályaművet tartalmazza.  
A pályázó konzulense a hallgató által a félévben elvégzett munkáról közvetlenül a szak adminisztrátorához küldi el 
véleményét. 
A pályázni kívánó hallgatók (a tavaszi félévben április 20-ig, az őszi félévben november 20-ig) elektronikusan jelzik 
ezen szándékukat a szak adminisztrátorának. A szak adminisztrátora a félév lezárását követően a NEPTUN 
rendszerből exportálja ki a jelentkezett hallgatók görgetett átlagát és adott féléves eredményeit, majd összeállítja a 
rangsort. 
 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj 

Az ösztöndíj összege öt hónapon át (február – június, illetve szeptember – január) havi 80 ezer forint. 
 
Határidők 

Félév 
A pályázati 

szándék jelzése 
Leadási 
határidő 

Döntés közzététele Kifizetés időpontja 

2019/20/1 
2019. november 

20. 
2019. 

december 13. 
2020. február 5. Minden hónap 3-a* 

2019/20/2 
2020. április 20. 2020. május 

22. 
2020. július 15. Minden hónap 3-a 

*: A 2020. februári ösztöndíj kifizetése a márciusi ösztöndíjjal együtt márciusban történik. 
 

A pályázaton mindig az aktuális félévben végzett tevékenység vehető figyelembe. A nem a kiírás szerint benyújtott 
vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A 
pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel. 

 
Eredmény 

A bírálatra felkért bizottság dönt a pályázatok rangsorolásáról. Az értékelés időpontjában az erre a célra 
rendelkezésre álló összeg és a pályázatok alapján a bizottság dönt a kiadható ösztöndíjak számáról. A döntés 
határideje az őszi félévet követő regisztrációs hét szerdája, a tavaszi félévet követően július 15. A saját eredményéről 
minden pályázó elektronikus értesítést kap a rangsorolást követő 2 napon belül. 

 
Adatvédelem 

A VIK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően 
kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt 
tájékoztató szerinti kezelésébe. 
 

  



 

 

 

 

 

 

Jogorvoslat 

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet a Neptun rendszerben elérhető 
001-es számú kérvény leadásával. 
 
 

2. számú melléklet 

 

Monos Emil ösztöndíj 

A pályázati anyag felépítése 

 
Bevezetés és problémafelvetés 

Mutassa be a szakmai tevékenység helyszínét, a részleget/kutatócsoportot. (200 karakter) 

Mutassa be az ösztöndíjas időszakban végzendő szakmai tevékenység tárgyát, indokolja a témaválasztást 
(hivatkozzon a releváns irodalomra), ismertesse motivációját. (500 karakter) 

Célkitűzés  

Mutassa be az ösztöndíjas időszakban végzendő szakmai tevékenység céljait. (1000 karakter) 

Ismertesse az ösztöndíjas időszakon túlmutató (pl. diplomatervig terjedő) célokat. (300 karakter) 

Feladatok 

Ismertesse az ösztöndíjas időszakban elvégzendő feladatokat és mutassa be, hogy az egymásra épülő feladatok 
megvalósítása hogyan vezet a kitűzött célok eléréséhez. Jelölje meg az egyes feladatok tervezett időpontját és 
időtartamát. (500 karakter) 

Már megvalósult eredmények 

Mutassa be a szakmai tevékenység során eddig már megvalósult eredményeket. Egyértelműen különítse el, hogy 
az eredmények közül mi a saját munkája, és mi a csoport eredménye. (1000 karakter) 

Elvárt eredmények 

Mutassa be az ösztöndíjas időszakban végzendő szakmai tevékenység elvárt eredményeit, az eredmények 
tervezett hasznosítását. (500 karakter) 

Hivatkozások 

(Elvárt formátum: IEEE https://ieee-dataport.org/help/how-cite-references-ieee-documentation-style) 

 


