Pályázati kiírás
Külföldi Részképzési Ösztöndíjra
az egyetem hallgatói számára
a 2020/2021. tanév 2. félévére

Budapest, 2020. december 15.

Külföldi részképzési ösztöndíj 2020/2021/1

A Budapesti Corvinus Egyetem
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 33. §-a és 1.sz. melléklete alapján
pályázatot hirdet Külföldi részképzési ösztöndíjra
az egyetem hallgatói számára a 2020/2021. tanév 2. félévére

(1)

A külföldi részképzési ösztöndíj a hallgatók külföldi felsőoktatási intézményekben
részképzés keretében folytatott tanulmányaik támogatására szolgáló pénzbeli juttatás.
(2) Külföldi részképzési ösztöndíjra teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben,
osztott vagy osztatlan mesterképzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak.
(3) A pályázat két részből áll:
a. az első rész a pályázó hallgató tanulmányi teljesítményére, valamint szakmai
tevékenységére vonatkozik,
b. a második rész a Hallgatói Szolgáltatások által kiírt mobilitási pályázatra vonatkozik .
(4) Külföldi részképzési ösztöndíjra pályázatot az Egyetem azon hallgatói nyújthatnak
be, akik külföldi tanulmányokra legalább három (3) hónap időtartamra valamely külföldi részképzésre irányuló pályázaton ösztöndíjat nyertek. Ilyen pályázat például
az ERASMUS, CEEPUS, CEMS, illetve minden egyéb a Hallgatói Szolgáltatások által
közzétett, bárki számára elérhető, külföldi résztanulmányok támogatására szóló
ösztöndíjpályázat.
(5) A pályázati felhívás a Neptun Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető „Külföldi Részképzési Ösztöndíj 2020/2021/2” nevű pályázati
űrlapon. A pályázati felhívás elérhető továbbá az egyetem honlapján, valamint a
Corvinus hírekben. A pályázati időszak 2020. december 16. 10:00 órától kezdődik.
(6) A pályázat benyújtásának határideje 2020. december 23. 12:00 óra. A határidő
elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a bíráló bizottság nem veszi figyelembe.
(7) A pályázat mellé csatolandó igazolások kizárólag jól olvashatóan, szkennelt változatban és PDF, PNG, JPG vagy JPEG fájlformátumban fogadhatók el, amelyeknek
egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot. Magyar és angol nyelvű igazolások csatolhatók, a többi nyelvről (nem hivatalos) fordítást is mellékelni kell. A
kérelmet addig nem lehet leadni, míg minden megjelölt tevékenységhez nem került
feltöltésre az igazolás.
(8) A pályázathoz csatolni kell a pályázati kiírás mellékletében meghatározott dokumentumokat és a támogatási szerződést.
(9) Tanulmányi eredménynél az utolsó aktív, lezárt félév átlaga kerül beszámításra.
(10) Az ösztöndíjbírálat kritériumrendszerében meghatározott tevékenység igazolója a
feladatot kiadó személy lehet.
a. Közéleti és diákszervezeti tevékenységnél, diákszervezeti szakmai tevékenységnél 2020/21/1., azaz őszi féléves tevékenység számítható be.
b. Tudományos tevékenységnél
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i.

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Kutatási tevékenységnél 2019/20/2. félévben vagy azt követően folytatott
tevékenység számítható be.
ii. TDK tevékenységnél, publikációk, konferenciáknál, valamint szakmai
vagy egyéb versenyek esetében 2019/20/1. félévben vagy azt követő tevékenység számítható be.
iii. OTDK-nál 2018/19/2. félévben vagy azt követően folytatott tevékenység
számítható be.
iv. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek és publikációk, konferenciák
esetében 2019/20/1. félévben vagy azt követően folytatott tevékenység
számítható be.
v. Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények esetében csak az egyetemhez köthető tevékenységek fogadhatóak el. A diákszervezetek/szakkollégiumok által szervezett konferenciák, kerekasztalbeszélgetések közül ebben a kategóriában csak a teljes
egyetemi diákság számára meghirdetett konferenciák/kerekasztalbeszélgetések fogadhatók el. A diákszervezetek/szakkollégiumok által tartott
belsős szakmai alkalmak, melyeken csak az adott szakkollégium vagy diákszervezet tagsága vehet részt, a közművelődési és egyéb szakmai tevékenységek kategóriába tartoznak, itt nem elfogadhatóak. Nem elfogadhatóak továbbá a hagyományos szakmai előadások, melyek szintén
az előbb említett kategória részét képezik. Ezek esetében a 2019/20/1.
félévben vagy azt követően folytatott tevékenység számítható be.
c. Sporttevékenységeknél
i. Kiemelkedő sporttevékenységnél, valamint aktív, eredményes sporttevékenységnél az elmúlt 1 év (2019/20/1. félévben vagy azt követően folytatott) eredménye számítható be.
ii. Olimpiai kerettagságnál, világ- és Európa-bajnokságon elért 110. helyezésnél 2016-ban szerzett vagy azt követő eredmény számítható be.
iii. Sporttevékenységbe az e-sport nem számítható be.
Az igazolásoknál az alábbiak szerint kell eljárni: A hagyományos, papíralapú igazolások mellett (amelyeken szükséges az igazoló aláírása, dátum és pecsét is) elektronikus igazolást is elfogad a bíráló bizottság. Az igazoló a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot, igazolást a .……............@uni-corvinus.hu (diákszervezeti és
szakkollégiumi vezető esetében …..........@stud.uni-corvinus.hu) e-mail címéről küldi
meg a hallgató …………@stud.uni-corvinus.hu részére. A hallgató ezt az e-mailt pdfformátumban csatolja a pályázati kérvény kitöltésekor a Neptunban. További információkért az elektronikus igazolással kapcsolatban keresse a Hallgatói Szociális Bizottságot.
Az ösztöndíj kritériumrendszerének kereteit a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.
Az ösztöndíj a részképzés teljes időtartamára egy összegben kerül kifizetésre.
Elveszíti a jogosultságát az ösztöndíjra a hallgató, amennyiben a (4) pont szerinti
ösztöndíjra való jogosultságát elveszti.
A hallgatók számára az ösztöndíj a kiutazás félévére való aktív tanulmányi státuszú
bejelentkezést követően kerül kifizetésre.
Amennyiben egy hallgató támogatásban részesül, és
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(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

a. bármilyen okból a külföldi tanulmányútra nem kerül sor, vagy
b. a fogadó intézmény által kiállított, a hallgató megérkezését igazoló nyilatkozatot a hallgató a pályázati adatlapon feltüntetett kiutazási időponttól számított
30 napon belül nem juttatja el a HSZB-nek, köteles 60 napon belül visszafizetni
az Egyetem számára a folyósított támogatást.
Amennyiben a hallgató kiutazása vagy külföldön tartózkodása neki fel nem róható
okból meghiúsul vagy megszakad, a visszafizetés tekintetében leadott kérelem tárgyában az oktatási rektorhelyettes jogosult döntést hozni.
Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az oktatási rektorhelyettes a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével írja ki.
A pályázatok ellenőrzését és rangsorolását a Hallgatói Szociális Bizottság végzi.
Az ösztöndíj adományozása tárgyában az oktatási rektorhelyettes dönt.
Pályázati határidők:
Külföldi részképzési ösztöndíj

Időszak megnevezése
Pályázat leadási időszak:
Bírálati időszak:
Határozathozatali időszak:
Jogorvoslati időszak:

Tervezett határidők.
2020. december 16. 10:00 óra – 2020. december 23. 12:00 óra
2021. január 4. – 2021. január 12.
2021. január 18.-2021. január 21.
2021. január 22. – 2021. február 5.

Budapest, 2020. december 15.

Dr. Szabó Lajos
oktatási rektorhelyettes s.k.
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Melléklet
Bírálati szempontrendszer:
Külföldi részképzési ösztöndíj (max. 200 pont)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tanulmányi eredmény értékelése
nyelvtudás értékelése
tudományos tevékenység értékelése
közéleti és diákszervezeti tevékenység általános értékelése
sporttevékenység általános értékelése
diákszervezeti szakmai tevékenység értékelése

%
30%
22%
22%

pontszám
50
10
44
24
10
10

külföldi tartózkodás körülményeinek értékelési szempontjai
a) a tanulmányok helyszínén a megélhetéshez minimálisan szükséges
összeg
26%
b) a részképzésben részt vevő hallgató által elnyert támogatási összeg
c) a kint tartózkodás ideje
Összesen 100%

16
16
20
200

1. Tanulmányi eredmény értékelése (max. 50 pont)
a)

A tanulmányi eredmény értékeléséhez
i) vagy a TVSZ 34.§ (2) bekezdésben meghatározott ösztöndíj-átlagot kell használni.
(1) Az ösztöndíj-átlag számítása az adott aktív félév valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik. Az ösztöndíj-átlag a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének
szorzata osztva a felvett kreditek számával. Az ösztöndíj-átlag számítása során a kötelező, és a
kötelezően választható tantárgyakból elért érdemjegyeket és ezek kreditértékeit 1,2-es súllyal kell
figyelembe venni.
(i) Ösztöndíj-átlag=

1,2  kredit

b)

K

 érdemjegyK   kredit V  érdemjegy V

1,2  kredit

K

  kredit V

(ii) ahol K: a mintatanterv/operatív tanterv szerinti minden kötelező, kötelezően választható és
specializáción/szakirányon kötelező tantárgy
(iii) V: a mintatanterv szerinti felvett szabadon választható tantárgy
(2) első féléves mester hallgatók ösztöndíjátlaga: a felvételi pontokból képzett "ösztöndíj átlag" alapján
(100/20=5)
Az ösztöndíj-átlag számítása és a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag számítása az érintett félév(ek)ben
a hallgató valamennyi felvett tantárgyának eredménye alapján történik
i) Az ösztöndíj-átlagba a más felsőoktatási intézményben további (párhuzamos) hallgatói jogviszony keretében, a belső párhuzamos képzés során szerzett érdemjegyek nem számíthatók bele.
ii) Az elégtelen érdemjeggyel vagy „nem vizsgázott”, illetve „nem jelent meg” bejegyzéssel záruló tantárgyak a képlet számlálójában nulla érdemjeggyel szerepelnek, ez alól kivételt képez, ha a hallgató adott
tantárgy esetén a sikeres vizsga javítása során nem jelenik meg a vizsgán és „nem jelent meg” bejegyzést kap, ekkor ugyanis az utolsó sikeres érdemjeggyel és kreditértékkel szerepel a számlálóban az
adott tantárgy.
iii) Nem számítanak be az ösztöndíj átlagba a mesterképzési szakos hallgatók részére – a felsőoktatási
felvételi eljárás során az előzetes kreditelismerési eljárás keretében, a korábbi tanulmányok alatt teljesített kreditek beszámítását követően – a felvétel feltételeként kötelezően előírt, az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteken felül, a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan teljesítendő tantárgyak.
iv) A vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyakat – függetlenül attól, hogy azokat a hallgató belföldi vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel létesített vendéghallgatói jogviszony keretében

5

Külföldi részképzési ösztöndíj 2020/2021/1

teljesítette-e – úgy kell tekinteni, mintha azokat a hallgató az Egyetemen teljesítette volna és az ösztöndíj-átlag értékébe be kell azok eredményét számítani a Kreditátviteli Bizottság által elfogadott kreditekkel és érdemjegyekkel.
Ösztöndíjátlag
alapján a sáv
alsó határa sáv
alsó határa
3,51
3,54
3,57
3,60
3,63
3,66
3,69
3,72
3,75
3,78
3,81
3,85
3,88
3,91
3,94
3,97
4,00
4,03
4,06
4,09
4,11
4,14
4,17
4,20
4,23

Ösztöndíjátlag
alapján a sáv
alsó határa sáv
felsőhatára
3,53
3,56
3,59
3,62
3,65
3,68
3,71
3,74
3,77
3,80
3,83
3,87
3,90
3,93
3,96
3,99
4,02
4,05
4,08
4,10
4,13
4,16
4,19
4,22
4,25

Tanulmányi
pontszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ösztöndíjátlag
alapján a sáv
alsó határa sáv
alsó határa
4,26
4,29
4,32
4,35
4,38
4,41
4,44
4,47
4,50
4,53
4,56
4,59
4,62
4,65
4,68
4,71
4,74
4,77
4,80
4,83
4,86
4,89
4,92
4,95
4,98

Ösztöndíjátlag
alapján a sáv
alsó határa sáv
felsőhatára
4,28
4,31
4,34
4,37
4,40
4,43
4,46
4,49
4,52
4,55
4,58
4,61
4,64
4,67
4,70
4,73
4,76
4,79
4,82
4,85
4,88
4,91
4,94
4,97
5,00

2. Nyelvtudás értékelése (max. 10 pont)
szakmai felső
általános felsőfokú
szakmai felső
általános felsőfokú
szakmai középfokú
általános középfokú
szakmai középfokú
általános középfokú

Nyelvvizsga
C típusú
C típusú
A vagy B típusú
A vagy B típusú
C típusú
C típusú
A vagy B típusú
A vagy B típusú
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pontszám
5 pont
4 pont
4 pont
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
1 pont

Tanulmányi
pontszám
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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3. Tudományos tevékenység értékelése (max. 44 pont)
Tudományos tevékenység

1. Kutatási tevékenység

Maximálisan
adható pontszám

Szükséges igazolás, megjegyzés

10 pont

A kutatás vezetőjének vagy az illetékes tanszék
vezetőjének az ajánlása pecséttel, aláírással és
dátummal ellátva

2. TDK, OTDK
OTDK
max. 35 pont
2.1 OTDK, részvétel/részvételi jog
3 pont
2.2 OTDK 1. helyezés
23 pont
2.3 OTDK 2. helyezés
18 pont
Az elért helyezésről/részvételről szóló díszokle2.4. OTDK 3. helyezés
13 pont
vél másolata vagy a szervező szervezet által
2.5 OTDK külön díj
13 pont
kiállított, részvételről szóló igazolás, melyek a
TDK
max. 25 pont dátumot is tartalmazzák. Pont több OTDK, illetve TDK dolgozatra is adható, de az adott
2.6 TDK 1. helyezés
15 pont
pontszám nem lehet magasabb rendre 35, il2.7 TDK 2. helyezés
12 pont
letve 25 pontnál.
2.8 TDK 3. helyezés
10 pont
2.9 TDK külön díj
5 pont
2.10 TDK elfogadott dolgozatért
5 pont
3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi verse10 pont
nyek
4. Publikációk, konferenciák
max. 50 pont
4.1 Tudományos folyóiratban megjelent
Publikáció tudományos folyóiratban: a publikápublikáció, könyv vagy könyvfejezet magyar
20
ció absztraktja, és a megjelenés igazolásának
nyelven
és a szaktanszék véleményének csatolása
4.2 Tudományos folyóiratban megjelent
szükséges, mely magában foglalja a szöveges
publikáció, könyv vagy könyvfejezen idegen
30
értékelést és ennek alapján a megajánlott
nyelven
pontszámot. Kivételt képez, ha a hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pon4.3. Konferencia kötetben megjelent publi10
tok csak a megjelent cikk(ek) után adhatók, akkáció magyar nyelven
kor sem adható pont, ha annak elkészítése az
4.4 Konferencia kötetben megjelent publiká15
adott félévet érintő tevékenység volt.
ció idegen nyelven
5. Tudományos konferenciák, kerekasztalmax. 20 pont
beszélgetések, tudományos rendezvények
5.1 Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények
10
igazolás
szervezése, részvétel magyar nyelven
5.2 Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények
15
igazolás
szervezése, részvétel angol nyelven
a) Az érvényes pályázathoz elérendő pontszámot minden bírálathoz a Bíráló Bizottságok határozzák meg, melyet a pályázati kiírásban kell rögzíteni.
b) Amennyiben a hallgató társszerzőként leadott TDK dolgozattal, vagy egyéb tudományos munkával pályázik, rá a következő pontozás érvényes:
a. ha két szerzője van a dolgozatnak, a pályázó a maximálisan szerezhető pontok 70%-át,
b. ha több, mint két szerzője van a dolgozatnak, a hallgató a maximálisan szerezhető pontok szerzők számával visszaosztott értékét kaphatja meg.
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4. Közéleti és diákszervezeti tevékenység általános értékelése (max. 24 pont)
Közéleti és diákszervezeti tevékenység
1. Hallgatói közéleti tevékenység
1.1 Hallgatói szervezetben tagság
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet
„K2” kategóriás diákszervezet
1.2 Hallgatói szervezetben végzett középvezetői tevékenység
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet
„K2” kategóriás diákszervezet
Hallgatói szervezetben végzett felsővezetői
tevékenység
Hallgatói Önkormányzat
„A” kategóriás diákszervezet
„S1” kategóriás diákszervezet
„K1” kategóriás diákszervezet
„S2” kategóriás diákszervezet
„K2” kategóriás diákszervezet

Adható pontszám
max. 15 pont
max. 5 pont
5 pont
5 pont
3 pont
3 pont
2 pont
2 pont
max. 10 pont
10 pont
10 pont
7 pont
7 pont
4 pont
4 pont
max. 15 pont
15 pont
15 pont
12 pont
12 pont
8 pont
8 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés

Pont adható Hallgatói Önkormányzatban
végzett tevékenységért, kollégiumi bizottságban végzett munkáért, Hallgatói
Önkormányzat által akkreditált diákszervezetben végzett munkáért. Az adott diákszervezet által kiadott igazolás tekintetében az adott diákszervezet akkreditációs kategóriáját az igazolás kiállításának napjára vonatkozóan kell figyelembe
venni. Az illetékes szakkollégium, illetve
diákszervezet által kiállított igazolás fogadható el, dátummal, pecséttel és a
szakkollégium vagy a diákszervezet vezetőjének az aláírásával, mely magában
foglalja a szöveges értékelést és ennek
alapján a szervezet vezetője által megajánlott pontszámot. Amennyiben nem
rendelkezik pecséttel, úgy azt a Hallgatói
Önkormányzat hitelesíti.

5. Sport tevékenység általános értékelése (max. 10 pont)
Sport tevékenység

Adható
pontszám

1. Kiemelkedő sporttevékenység

10 pont

1.1 Aktív, eredményes sporttevékenység

7 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
Az elért helyezésről/ részvételről szóló oklevél másolata vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt
igazolás a versenyen való részvételről. Aktív és
eredményes sporttevékenység* esetén egyesület/szakosztályi stb. igazolás szükséges. Az egyetem sportcsapatában rendszeresen játszó hallgató esetében a Testnevelési és Sportközpont igazolása szükséges.

1.2 Olimpiai kerettagságért, valamint világ- vagy Európa-bajnokságon elért 110 pont
10. helyezésért
* Aktív és eredményes sporttevékenységnek az elmúlt 1 év megyei, regionális és/vagy országos versenyen való részvétel felel meg
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6. Diákszervezeti szakmai tevékenység értékelése (max. 10 pont)
Közéleti és diákszervezeti tevékenység
1. Szakkollégiumban és egyéb, a HÖK
által akkreditált szervezetben végzett
egyéb szakmai tevékenység vagy kurzushallgatás, amelyért a hallgató nem
kapott kreditet.

Adható
pontszám

max. 6 pont

Hallgatói Önkormányzat

6 pont

„A” kategóriás diákszervezet

6 pont

„S1” kategóriás diákszervezet

4 pont

„K1” kategóriás diákszervezet

4 pont

„S2” kategóriás diákszervezet

2 pont

„K2” kategóriás diákszervezet

2 pont

2. Idegen nyelven végzett szakmai
(nem nyelvi és nem országismeret v.
kulturális) kurzus, amelyért a hallgató
nem kapott kreditet.

8 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
Az adott diákszervezet által kiadott igazolás tekintetében az adott diákszervezet akkreditációs
kategóriáját az igazolás kiállításának napjára vonatkozóan kell figyelembe venni. Az illetékes
szakkollégium, illetve diákszervezet által kiállított
igazolás fogadható el, dátummal, pecséttel és a
szakkollégium vagy a diákszervezet vezetőjének
az aláírásával. Amennyiben nem rendelkezik pecséttel, úgy azt a Hallgatói Önkormányzat hitelesíti. A pályázati időszakot megelőző félévben diákszervezet által szervezett lezárt, teljesített kurzus
fogadható el. A kurzus tartalmáról/jellegéről hivatalos igazolást szükséges csatolni. A Neptunból
mentett igazolás nem fogadható el. A kurzust
tartó szervezet által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a kurzus időtartamát, valamint pecséttel, aláírással és dátummal kell ellátni. Kurzusonként 3 pont adható.
A pályázati időszakot megelőző félévben diákszervezet által szervezett lezárt, teljesített kurzus
kurzus fogadható el. A kurzus tartalmáról/jellegéről hivatalos igazolást szükséges csatolni. A Neptunból mentett igazolás nem fogadható el. A kurzust tartó szervezet által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a kurzus időtartamát, valamint pecséttel, aláírással és dátummal kell ellátni. Kurzusonként 4 pont adható.

7. Külföldi tartózkodás körülményeinek értékelési szempontjai (max. 52 pont)
a) A tanulmányok helyszínén a megélhetéshez minimálisan szükséges összeg (max. 16
pont)
Ország
Izland, Liechteinstein, Norvégia, Svájc, Szingapúr
Ausztrália, Dánia, Finnország, Írország, Izrael, Luxemburg, Új-Zéland, Svédország
Ausztria, Belgium, Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Hollandia,
Egyesült Királyság, Egyesült Államok
Ciprus, Olaszország, Korea, Spanyolország
Chile, Észtország, Görögország, Málta, Portugália, Szlovénia
Brazília, Kína, Kolumbia, Horvátország, Csehország, Lettország, Litvánia, Mexikó,
Szlovákia
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Montenegró, Észak-Macedónia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia, Dél-Afrika
India, Indonézia, Törökország
Egyéb

Pontszám
16
14
12
10
8
6
4
2
egyedi elbírálás alapján

b) A részképzésben részt vevő hallgató által elnyert támogatási összeg (max. 16 pont)
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Támogatás/hó (euró)
0-560 euró
561 euró és fölötte

Pontszám
16
0

c) A kint tartózkodás ideje (max. 20 pont)
A kint tartózkodás ideje (max. 20 pont)
Hónap
Pontszám
3
6
4
8
5
10
6
12
7
14
8
16
9
18
10 vagy több
20
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