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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„Ösztöndíj a székesfehérvári campuson duális képzési formában tanuló
hallgatók belföldi vagy külföldi szakmai tanulmányútjához és külföldi
gyakorlati tapasztalatszerzéséhez”
a Budapesti CORVINUS Egyetem Hallgatói Követelményrendszer 4. rész
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 37. §-a és a 24/2021. számú
Elnöki Testületi rendelkezés alapján
2021/2022/1 félév
BCE EFOP-3.5.1-16-2017-00001
„Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú
továbbképzések fejlesztése” pályázati forrás terhére
A BCE EFOP-3.5.1-16-2017-00001 pályázati forrás keretében a Budapesti Corvinus
Egyetem ösztöndíjpályázatot ír ki kiemelkedő teljesítményt nyújtó nappali
munkarendű, aktív státuszú székesfehérvári campuson duális képzési formában
tanulmányokat folytató hallgatók számára.
(1) Az ösztöndíj célja a székesfehérvári campuson duális képzési formában tanuló
hallgatók szakmai elhivatottságának növelése és a tanulmányokhoz, valamint a
munkához kapcsolódó, személyes és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése két
pályázati formában:
a) belföldi vagy külföldi rövid szakmai tanulmányúton való részvétel; vagy
b) külföldi gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása.
(2) A pályázatot a fenti célok elérése érdekében azok az aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatók nyújthatják be, akik
a) nappali munkarendben,
b) duális képzésben, a székesfehérvári campuson folytatnak tanulmányokat.
(3) Ösztöndíjban részesíthető az a pályázatot benyújtó hallgató, aki a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt,
a) a következő két jogszabályi feltétel legalább egyikét teljesíti és azt hitelt érdemlően igazolja:
aa) jogszabály alapján (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról) hátrányos helyzetű; és/vagy
ab) állandó lakcíme szerint, jogszabály alapján (290/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet ) kedvezményezett térségben él, továbbá
b) a támogatást nyert utazás ideje alatt mindvégig aktív státuszú, és
c) a pályázat kiírását megelőző lezárt valamennyi aktív félév figyelembevételével ezen félévekben a mintatantervben előírt teljes kreditértéknek – aktív
félévekre vetítetten arányosan – minimum 80 %-át teljesítette, (itt csak
azon a képzésen, elvégzett és lezárt féléveket kell figyelembe venni, amelyről pályázik) és
d) az utolsó lezárt félév kumulált tanulmányi átlaga legalább 3,75, valamint
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e) a pályázatot és a pályázati kiírás (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a megadott határidőig a megadott módon benyújtotta.
(4) A pályázás menete mindkét pályázati forma esetén:
a) Pályázni a Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények
menüpontjában elérhető „Ösztöndíj a székesfehérvári campuson duális
képzési formában tanuló hallgatók belföldi vagy külföldi szakmai tanulmányútjához és külföldi gyakorlati tapasztalatszerzéséhez 2021/2022/1”.
kérvényen keresztül az adatok kitöltésével, a szükséges dokumentumok feltöltésével, valamint a pályázat határidőre történő leadásával lehet.
Benyújtandó dokumentumok:
aa) Neptunban kitöltött pályázati nyilatkozatot arról, hogy vállalja,
hogy a tanulmányútról vagy a gyakorlati tapasztalatszerzésről készített
beszámolóban megjeleníti a BCE EFOP-3.5.1-16-2017-00001 projekt
részvételéhez kötődő eredményeket. Amennyiben az ösztöndíjas a jelen
pályázattal támogatott utazásról publikál, vagy az ösztöndíjas tevékenység keretében írásos anyagot készít, úgy vállalja, hogy e publikációkban
megjeleníti, hogy a publikációt a BCE EFOP-3.5.1-16-2017-00001 projektje támogatta.
ab) részletes szakmai életrajz (Europass),
ac) motivációs levél (max. 1 oldal terjedelemben), kitérve a szakmai tanulmányúton, gyakorlati tapasztalatszerzésen való részvétel személyes
motivációira és annak tervezett céljára, programjára
ad) ajánlás a tanulmányutat szervező oktatótól, amennyiben az utazás a
Corvinus szervezésében valósul meg
ae) támogató levél a vállalati partnertől, amely igazolja, hogy a vállalat
hozzájárul a hallgató tanulmányúton, gyakorlati tapasztalatszerzésen
való részvételéhez, amennyiben a kiutazás érinti a partnernél töltött
munkaidőt.
b) A pályázat benyújtásának időszaka: 2021. november 25. 9:00 –
2022. január 7. 12:00 óráig.
c) A pályázatok elbírálása érkezési sorrendben történik.
d) A határidő elmulasztása jogvesztő, a hiányos pályázatot a Bíráló Bizottság
nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra és igazolási kérelem benyújtására
nincs lehetőség.
e) A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot.
A kérelmet addig nem lehet leadni, amíg nem került feltöltésre legalább egy
dokumentum.
(5) Az ösztöndíj időtartama, összege és az ösztöndíjban részesülők száma:
a) Az ösztöndíj időtartama:
aa) rövid szakmai tanulmányút esetén az ösztöndíjat legalább 2, legfeljebb
21 nap időtartamra kaphatja az adott pályázó. Egy pályázó egy kiírási
időszakban csak egyszer, de a teljes képzési időszak alatt többször is pá-
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lyázhat, viszont a tanulmányai során összesen legfeljebb 21 napra kaphat támogatást. A tanulmányútnak meg kell valósulnia legkésőbb 2022.
január 31-ig, ugyanakkor a támogatás legfeljebb a hallgatói jogviszony
fennállásáig tart. Az utazás téli szünetben is teljesíthető, amennyiben a
hallgató aktív státuszú.
ab) gyakorlati tapasztalatszerzésre benyújtott pályázat esetén az ösztöndíjat legalább 3 hét, legfeljebb 8 hét időtartamra kaphatja az adott pályázó. Az utazás megvalósítását legkésőbb 2022. január 31-ig kell teljesíteni, de a támogatás legfeljebb a hallgatói jogviszony fennállásáig tart
b) Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók számát az EFOP 3.5.1-es pályázatban erre fordítható keretösszeg határozza meg, amely jelen pályázati körben:
ba)
rövid szakmai tanulmányút esetén az ösztöndíj összege az ösztöndíjas időszak hosszától függ: 2 nap esetén 75.000 Ft/hallgató, amely naponként 25.000 Ft-tal emelkedve, 21 nap esetén legfeljebb
550.000 Ft/hallgató.
bb)
gyakorlati tapasztalatszerzésre elnyert ösztöndíj esetén annak öszszege az ösztöndíjas időszak hosszától függ: 3 hét esetén
400.000 Ft/hallgató, amely mértéke hetenként 100.000 Ft-tal emelkedve, 8 hét esetén 900.000 Ft/hallgató.
A Bíráló Bizottság – a 4) c) pontban foglaltak szerint érkezési sorrendben –
legfeljebb a pályázatban meghatározott keretösszeg erejéig ítél meg
ösztöndíjakat.
(6) Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
a) az utazás és a támogatás felhasználásának feltételeit tartalmazó ösztöndíjszerződés megkötése az Egyetemmel,
b) aktív hallgató státusz fenntartása.
(7) Az ösztöndíjat nyert hallgató vállalja, hogy a megvalósult szakmai tanulmányútról, gyakorlati tapasztalatszerzésről a befejezést követő kettő (2) héten belül írásos beszámolóban ad számot és küldi meg az efop351@uni-corvinus.hu címre.
(8) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik, ha az ösztöndíjszerződés
időszaka lejár.
(9) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti, ha
a) a hallgató az ösztöndíjszerződés megkötésére vonatkozó egyetemi felhívástól számított öt (5) napon belül nem írja alá az ösztöndíjszerződést vagy úgy
nyilatkozik, hogy nem kívánja azt aláírni, a teljes megítélt ösztöndíjra vonatkozóan;
b) a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, visszamenőleg a teljes jogosultsági időszakra és teljes megítélt ösztöndíjra vonatkozóan;
c) a szakmai tanulmányút, gyakorlati tapasztalatszerzés teljes terjedelmében
az 5. a) pontban meghatározott határidőig nem valósul meg a teljes jogosultsági időszakra és teljes megítélt ösztöndíjra vonatkozóan;
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d) a szakmai tanulmányútról, gyakorlati tapasztalatszerzésről készült írásos
beszámolót jelen felhívásban meghatározott határidőig nem nyújtja be a
teljes jogosultsági időszakra és teljes megítélt ösztöndíjra vonatkozóan.
Amennyiben az ösztöndíj úgy kerül folyósításra, hogy a hallgató arra nem lett volna
jogosult, vagy amennyiben az ösztöndíj folyósításra került és a (9) bekezdésben
felsoroltak valamelyike bekövetkezik, azaz a hallgató az ösztöndíjra vonatkozó
jogosultságát elveszti, továbbá, ha az ösztöndíjas nem teljesíti az
ösztöndíjszerződésében vállalt kötelezettségeit, visszafizetési kötelezettség terheli.
A visszafizetési kötelezettség mértéke a részére kifizetett ösztöndíj teljes összege. A
visszafizetési kötelezettségnek a jogosultság megszűnését követő 15 napon belül
eleget kell tenni. A visszafizetési kötelezettség részletes szabályait az
ösztöndíjszerződés tartalmazza.
(10) A pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság végzi. A Bíráló Bizottság létszáma négy
(4) fő, elnöke az adott pályázati projekt szakmai vezetője, tagjai a projektmenedzser és a két (2) alprojektvezető. A Bíráló Bizottság a projekt sikeres megvalósíthatóságának szem előtt tartása mellett köteles dönteni az egyes ösztöndíjak
odaítéléséről.
(11) A Bíráló Bizottság az ösztöndíj céljának teljesülése, a beadott pályázat tartalma
és a pályázatok beérkezésének sorrendje alapján dönt a pályázatokról a forrás kimerüléséig.
(12) Az eredmények közzététele:
a) A Bíráló Bizottság a pályázat benyújtás határidejét követő hét (7) napon belül döntést hoz a benyújtott pályázatról, ezt követően az eredményről a Neptunban tájékoztatja a pályázókat, intézkedik a szerződéskötésről, majd az
ösztöndíj folyósításáról.
b) A sikeres pályázókkal a döntést követő 15 napon belül ösztöndíjszerződést
kell kötni.
(13) Jelen pályázati kiírás az Egyetem honlapján, valamint az EFOP-3.5.1-16-201700001 projekt honlapján is meghirdetésre kerül.
(14) A jogorvoslati kérelmet a közléstől számított 15 napon belül a Hallgatói Felülbírálati Bizottságnak címezve, a Neptunban leadva lehet benyújtani.
(15) A pályázatról további felvilágosítás Dr. Kováts Gergelytől, azefop351@uni-corvinus.hu címen kérhető.
Budapest, 2021. november 19.

Dr. Szabó Lajos György
oktatási rektorhelyettes
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