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Tudományos Ösztöndíj 
A tudományos ösztöndíj a hallgatók egyetemi tanulmányaik mellett folytatott 
tudományos tevékenységét jutalmazó ösztöndíjpályázat. Az ösztöndíj célja, hogy 
ösztönözze a hallgatókat a tudományos aktivitásra és a versenyeken való részvételre, 
többek között TDK-n és OTDK-n. Az ösztöndíj elnyerése egyszeri pénzbeli juttatást 
jelent a hallgatóknak. 

Pályázók köre 

Aktív (nappali munkarendű) alapképzésben vagy mesterképzésben lévő hallgatók. 

Nem jogosultak köre 

Azon hallgatók, akik tudományos tevékenységükért pénzbeli juttatást kapnak. 

Hogyan lehet pályázni? 

Neptunban az Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában elérhető 
„Tudományos Ösztöndíj 2021/2022/2” kérvényen keresztül. (igazolásokat jól 
olvasható szkennelt változatban, PDF, PNG, JPG / JPEG)  

Milyen tevékenységet tudsz beszámíttatni az ösztöndíjátlagod 
mellett? 

• Csakis olyan tevékenység fogadható el, amit a hallgató 2021/2022/2 félévben 

végzett. 

• Tudományos tevékenység (kutatás, TDK, OTDK, egyéb szakmai, illetve 

tanulmányi versenyek, publikációk, tudományos konferenciák, 

kerekasztalbeszélgetések, tudományos rendezvények). 

• TDK és OTDK esetén társszerzőként is jogosult vagy az ösztöndíjra, azonban a 

pontod nem egyenértékű egy önállóan megírt TDK-val. 

FONTOS: Az őszi félévekre vonatkozó Tudományos Ösztöndíj nem fogadja 

el a TDK és OTDK esetén járó pontokat, mert az említett versenyek a 

tavaszi félévekre esnek.   
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Csatolandó dokumentumok  

• Kutatás: Az igazolásnak tartalmaznia kell a kutatás vezetőjének, vagy az 
illetékes tanszék vezetőjének az ajánlását. 

• TDK/OTDK: Szükséges csatolni az elért helyezésről szóló díszoklevél 
másolatát vagy a szervező vagy szervezet által kiállított, részvételről szóló 
igazolást, melyek a dátumot is tartalmazzák. 

• Publikációk: Szükséges csatolni a publikáció absztraktját és a megjelenést 
igazoló dokumentumot, továbbá csatolandó a szaktanszék véleménye, mely 
tartalmazza a szöveges értékelést és a megajánlott pontszámot. KIVÉTEL: Ha 
a hallgató a heti/napilappal, folyóirattal alkalmazásban áll, ez 
esetben nem fogadható el a publikáció. 

• Tudományos konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, tudományos 
rendezvények: Szükséges az ezen eseményeken való részvételről szóló 
igazolás. 

Igazolás kritériumai 

• Hagyományos úton kiállított igazolás: Igazolásokat jól olvasható 
szkennelt változatban, PDF, PNG, JPG / JPEG). 

• Elektronikus igazolás: 
Az igazoló a hallgató számára kiadandó nyilatkozatot a .……............@uni-
corvinus.hu e-mail címéről küldi meg a hallgató részére. A hallgató ezt az e-mailt 
PDF formában csatolja a pályázati kérvény kitöltésekor a Neptunban úgy, hogy 
a csatolmányon az igazolást kiállító e-mail címe is látható legyen. 

Hogyan történik kifizetés? 

• Az ösztöndíj kifizetése a határozathozatal után történik, a hallgató Neptun-

fiókjához tartozó számlaszámra. 

• Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre. 
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Gyakran ismételt kérdések (GYIK) 
Szakkollégium vagy más intézmény által meghirdetett versenyen vettem 
részt/nyertem el helyezést, ezek is elfogadhatóak a pályázatnál? 

Igen, minden országos, megyei vagy szakkollégium által megrendezett verseny 
elfogadható a pályázatnál. 

Sporttevékenység elfogadható? 

Nem, sporttevékenységet nem tudunk pontozni. 

TDK/OTDK társszerző voltam, én is pályázhatok az ösztöndíjra? 

Igen, a társszerzők is pontozásban részesülnek, de a maximálisan szerezhető pontok 

70%-át kaphatják meg. Ha több társszerző van, mint 2, a társszerzők a maximálisan 

szerezhető pontok szerzők számával visszaosztott értékét kaphatják meg. 

Az őszi félév során szeretném leadni az ösztöndíjat, TDK/OTDK-ra 
kaphatok pontot, ha előző félévben részt vettem/helyezést értem el? 

Nem, csakis arra a tevékenységre kaphatsz pontot, amit az adott félévben végeztél, így 
sajnos TDK/OTDK-ra csak a tavaszi pályázat során tudsz leadni ösztöndíjat. 
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Figyelem! 

Ezen tájékoztató nem helyettesíti a HTJSZ megfelelő paragrafusait, illetve a pályázati 
felhívást sem. Minden félévben az adott pályázati felhívás a mérvadó, így az abban 
foglaltak szerint fogunk eljárni az ösztöndíj számítása során.  

 

További naprakész információért, minden pályázati időszak előtt és közben figyeljétek 
a: 

Hallgatói Szociális Bizottság és a 

Budapesti Corvinus Egyetem 

által közzétett közleményeket. 

 

További kérdés esetén írjatok a hszb@uni-corvinus.hu e-mail címre, 
vagy keressétek a BCE Hallgatói Szociális Bizottságot Facebookon! 
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