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EGYSZERI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI 

ÖSZTÖNDÍJ 

    

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

      

Az ELTE ÁJK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki kulturális és 

művészeti ösztöndíj elnyerésére.   

    

I. A pályázat célja   

    

A kulturális ösztöndíj célja olyan hallgatók egyszeri támogatása, akik valamilyen kulturális 

tevékenységükkel (zene, irodalom, képzőművészet, tánc stb.) kiemelkedő eredményt érnek el vagy 

aktívan részt vesznek az Egyetem kulturális életében.  

    

II. A pályázat forrása   

    

A kari intézményi, szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj (a továbbiakban: ISZTK) keret 

terhére, kulturális és művészeti ösztöndíj jogcímén kifizetett támogatás.   

    

III. Pályázásra jogosultak  

    

Pályázatot nyújthat be az ELTE SZMSZ II. kötet (a továbbiakban: HKR) 96. § (6) bekezdése 

alapján az ELTE ÁJK államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és 

költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappalis) alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi 

rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú 

szakképzésben részt vevő hallgatója.    
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IV. Pályázókra vonatkozó speciális kizáró ok   

    

Nem nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki a pályázatában megjelölt tevékenyégéért más 

ösztöndíjban már részesült.   

Amennyiben a hallgató a tevékenységéért más ösztöndíjat is megpályázott, nyilatkozik, hogy mely 

ösztöndíjat veszi igénybe.  

  

A pályázat csak az elért eredménytől számított 6 hónapon belül nyújtható be!    

    

    

V. A pályázat tartalma  

    

1. Megfelelően kitöltött pályázati űrlap. 

2. A pályázati űrlapon megjelölt tevékenységet, vagy eredményt alátámasztó 

dokumentáció/nyilatkozat. 

    

VI. A pályázat benyújtása és határideje  

    

A pályázat benyújtására a NEPTUN rendszer Ügyintézés - Kérvények menüpontja alatt (tehát 

elektronikus formában) nyílik lehetőség. A pályázónak az online felületen elérhető általános 

pályázati űrlapot kell kitöltenie, valamint csatolnia a szükséges igazolásokat.   

A pályázati időszak kezdete:   2020. szeptember 10. (csütörtök) 8:00   

A pályázat benyújtásának határideje:   2020. szeptember 15. (kedd) 23:59   

A hiánypótlási időszak vége:    2020. szeptember 19. (szombat) 22:00 

 

A pályázati időszak kezdete:    2020. október 10. (szombat) 8:00   

A pályázat benyújtásának határideje:   2020. október 15. (csütörtök) 23:59   

A hiánypótlási időszak vége:    2020. október 19. (hétfő) 22:00  
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A pályázati időszak kezdete:    2020. november 10. (kedd) 8:00  

A pályázat benyújtásának határideje:   2020. november 15. (vasárnap) 23:59   

A hiánypótlási időszak vége:    2020. november 19. (csütörtök) 22:00  

 

A pályázati időszak kezdete:    2020. december 1. (kedd) 8:00  

A pályázat benyújtásának határideje:   2020. december 6. (vasárnap) 23:59   

A hiánypótlási időszak vége:    2020. december 10. (csütörtök) 22:00  

 

VII. A bírálás szempontrendszere 

 

Bírálás szempontrendszere    

Tevékenység  Pontszám  

Általános tevékenységek    

Művészeti egyesület tagja  4 pont  

Művészeti egyesület vezetőségi tagja  6 pont  

Zenekar, kórus tagja  4 pont  

Egyéb kulturális egyesület tagja  2 pont  

Egyéb kulturális egyesület vezetőségi tagja  4 pont  

Kiállítások    

Részvétel külföldi kiállításon  12 pont  

Részvétel belföldi kiállításon  8 pont  

Fellépés    

Önálló külföldi fellépés  10 pont  

Önálló belföldi fellépés  8 pont  
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Budapest, 2020. augusztus 18. 

 

Kari Ösztöndíj Bizottság   

ELTE ÁJK 


