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I. félév:  ______ …… ……

II. félév: ______ …… …… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

…… ……

Szak (szakpár) neve: ……………………………………………………………………………..

Neptun kód: …………………………………………………………………………………………………………..

Évfolyam: …………………………………………………………………………………………………………………

Tagozat: …………………………………………………………………………………………………………………….

Finanszírozási forma: ……………………………………………………………………………………….

Név: ………………………………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………

Kar neve: ……………………………………………………………………………………………………….

Tanulmányi 

ügyintéző tölti ki.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Átvette: …………………………………………………………………………………………………………..

   1) Hallgatói Önkormányzat tagja (EHÖK, Campus HÖK, KOLLBIZ)

   2) Szakkollégium tagja (Kepes György, Roma, ...)

   3) Öntevékeny kör tagja (Líceum Garage, Szuszogó Színház, ...)

   4) Egyéb közösség/szervezet/iroda tagja (Kometi, Egyetemi színpad, …)

   5) Egyetemi házibajnokság játékosa (RöpLiga, Angol Kupa, USA Cup, ...)

   6) Eszterházy SC játékosa (kézilabda, kosárlabda, vízilabda, ...)

   7) Eszterházy SC játékosaként elért eredmény

   8) Egyetemtől független sportklub játékosa

   9) Egyetemtől független sportklub játékosaként elért eredmény

 10) Egyetemi kiemelkedő közéleti, szociális, kulturális tevékenység *

 11) Egyetemtől független közéleti, szociális, kulturális tevékenység

Közéleti, sport és egyéb tevékenység (III)
Maximum 20 pont szerezhető.

}

        Karikázd be a pályázathoz tartozó lehetőségek sorszámát.**
A tanulmányi ügyintéző tölti ki!

A tanulmányi ügyintéző tölti ki!

 12) Önkéntes tevékenység

Nyelvvizsgák**

TípusNyelv    8) Oktatói ajánlás

   7) Kutatási tevékenység

        Az aktuális tanévhez tartozó tevékenységek vehetők figyelembe!

Hallgató aláírása: ………………………………………………………………………….

Megjegyzés: 

 ** Fénymásolat szükséges a nyelvvizsga-bizonyítványról.

   * 4,5 tanulmányi átlag alatt a pályázat érvénytelen.

Leadás ideje: ………………………………………………………………………… Mellékletek száma: …………………………………………………………………………….

    * TDK-tól független szakmai/tudományos tevékenység.

 **  Minden bekarikázott állításhoz szükséges igazolás.

Megjegyzés: 

    * Hallgatói segítőként történő munkavégzés a tanév során.

 **  Minden bekarikázott állításhoz szükséges igazolás.

        Karikázd be a pályázathoz tartozó lehetőségek sorszámát.**

Megjegyzés: 

        Az aktuális tanévhez tartozó tevékenységek vehetők figyelembe!

Aktuális tanév féléveinek súlyozott tanulmányi átlaga

   3) Publikáció/kiállítás *

   4) Konferencán való előadás *

Tanulmányi eredmények*

Tanulmányok (I)
Maximum 40 (tanulmányi) + 20 (nyelvi) pont szerezhető.

Szakmai/tudományos tevékenység (II)

Javította: …………………………………………………………………………………………………………..

Összpontszám: …………………………………………………………………………………………………………..

Rangsor száma a felterjesztett listán: …………………………………………………………………………………………………………..

   1) TDK részvétel, helyezés

   2) OTDK részvétel, helyezés

   5) Versenyen való részvétel *

   6) Demonstrátori tevékenység

Maximum 20 pont szerezhető.

 Pályázati adatlap (2021/2022)




