EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

Iktatószám: BGGYK/3567/1(2020)(T-168)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 1264/2019 (V.7) Korm. határozat szerinti intézményi forrásból támogatott tudományos
ösztöndíj az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar MA hallgatói számára
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet MA
képzésben tanulmányaikat 2020. szeptemberében megkezdő tudományos tevékenységet
folytató 2 fő tehetséges fiatal hallgató számára.
Az ösztöndíj célja
A tehetséggondozási ösztöndíj célja olyan kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatása, akik
az ELTE BGGYK MA képzésében vesznek részt, az oktatói-kutatói életpálya iránt
elkötelezettek, és az MA tanulmányok alatt vállalják a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum
létrehozásáról szóló 1264/2019 (V.7) Korm.határozat szerint támogatott, az ELTE BGGYK-n
megvalósuló ún. Mórahalom projekt keretében mentor felügyelete mellett az önálló
kutatómunka végzését, az oktatási feladatokban való részvételt és a PhD tanulmányokra való
felkészülést.
Az ösztöndíjra pályázhat az a gyógypedagógia alapszakos felsőfokú végzettséggel
rendelkező személy, aki
- a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be,
- az ELTE BGGYK Gyógypedagógia mesterképzési szakra (MA) érvényes
jelentkezéssel rendelkezik,
- az oktatói-kutatói életpálya iránt elkötelezett, és tanulmányait szándékában áll PhD képzés
keretein belül folytatni,
- vállalja, hogy MA tanulmányai alatt az ELTE BGGYK-n oktató-kutató mentorával rendszeres
konzultáció mellett tudományos munkát végez a Mórahalom projekt keretében, a kutatómunkát
folyamatosan és ellenőrizhető módon dokumentálja, a kutatómunka eredményét TDK
pályamunka formájában a Kari Kvalifikáló Konferencián indítja, és továbbjutás esetén a soron
következő OTDK-n bemutatja,
- vállalja, hogy oktató-kutató mentora felügyelete mellett havi 20 órában részt vesz az ELTE
BGGYK-n folyó oktatási tevékenységben,
- vállalja, hogy a pályázati támogatás végére/MA tanulmányok befejezésének idejére az ELTE
PPK Doktori Iskolába való jelentkezéshez szükséges feltételeket teljesíti.
Az ösztöndíj futamideje
Az ösztöndíj határozott időre - 16 hónapra – szól, és legfeljebb egy alkalommal nyerhető
el. Jelen ösztöndíj támogatási időszaka alapesetben a szerződéskötés idejétől, 2020.
szeptember 1-től (2021. augusztus hónap kivételével) 2022. január 31-ig tart.
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Az ösztöndíj mértéke bruttó 155 ezer Ft/hó,
Az ösztöndíj nem nyerhető el, illetve folyósítása visszafizetési kötelezettség
mellett megszüntetésre kerül abban az esetben, ha
a) a pályázó nem iratkozik be az ELTE BGGYK MA képzésre, vagy a pályázat futamideje alatt
az aktív státuszú hallgatói jogviszonya megszűnik,
b) a benyújtott ösztöndíj pályázati anyagban a támogatási döntés tartalmát érdemben
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot
tett,
c) a pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltér a
támogatási szerződésben foglaltaktól vagy a mentor oktató jelzése értelmében szakmai
feladatainak nem tesz eleget,
d) a pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési
támogatások kivételével – az ELTE mint felsőoktatási intézmény irányában tartozása áll fenn,
e) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt
összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn
és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
A pályázat tartalmi követelményei
Kötelezően benyújtandó dokumentumok
1.
Pályázati adatlap, mely egyben a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát is
tartalmazza
2.
Szakmai önéletrajz
3.
Motivációs levél
4.
Ajánlólevél két, a pályázót közelről ismerő egyetemi oktató/kutató kollégától,
akik közül az egyikük a korábbi szakdolgozat /TDK /műhelymunka témavezetője, illetve
amennyiben személye nem egyezik meg vele, másikuk lehetőség szerint a pályázat ideje alatt a
hallgató mentorálását végző ELTE BGGYK-n legalább adjunktusi munkakörben dolgozó
oktató/kutató munkatárs (lásd. ELTE BGGYK honlap intézeti aloldalak). A mentor
oktató/kutatót a hallgató kéri fel, a mentor ajánlása tartalmazza, hogy vállalja a mentorálást.
5.
A pályázati feltételeket alátámasztó dokumentumok benyújtása
 A felvételi kérelem igazolása (pdf).
 Államilag elismert középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga a
szakterület műveléséhez szükséges nyelvből-a dokumentum egyszerű másolata (pdf).
 A többletpontok elismeréséhez szükséges igazolások és dokumentumok egyszerű
másolata pdf formátumban: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás,
igazolás szakkollégiumi tagságról, a műhely/kutatócsoport/ projekt vezetőjének igazolása a
kutatómunkáról és annak eredményéről, demonstrátori szerződés, a díjak, ösztöndíjak és
egyéb elismerések dokumentumai, igazolás közéleti tevékenységről (tartalom, időszak).
Kérés esetén az eredeti dokumentumot be kell mutatni.
 A publikációs tevékenység igazolása pontos bibliográfiai adatokkal és amennyiben
elérhető, elektronikus hivatkozásokkal ellátva fogadható el (pdf).
Csak a dokumentummal alátámasztott feltételek és többletpontok kerülnek beszámításra.
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A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik az ELTE BGGYK-n szereztek
gyógypedagógia alapszakos végzettséget, valamint egyik szakirányuk autizmus spektrum
pedagógiája szakirány.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karon Horváth Mónika részére e-mail: osztondij@barczi.elte.hu
A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul kitöltve, és
az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani. Minden dokumentumot pdf
formátumban szükséges benyújtani. A benyújtást követően, a pályáztató értesítésétől számított
3 napon belül, egy alkalommal, lehetőséget adunk a hiánypótlásra.
A pályázatok benyújtási határideje 2020. augusztus 25., 20:00
A pályázatok értékelése, bírálati szempontok
A benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek az értékelési adatlap alapján (1.sz. melléklet).
A pályázatok elbírálását az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar erre kijelölt 4 tagú
bizottsága végzi.
Az ösztöndíjról való döntés várható időpontja 2020. szeptember 7.
A pályázók döntést követő kiértesítése
A döntést követően a pályázat kezelője 5 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak
a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek
tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a pályázat futamideje alatt, amennyiben a pályázati
célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt
– nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket
határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
A pályázattal kapcsolatban további információkat kizárólag e-mailben az alábbi elérhetőségen
kaphatnak: E-mail: osztondij@barczi.elte.hu
Budapest, 2020. június 30.

dr.habil. Papp Gabriella
dékán
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