PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiemelkedő tudományos, sport és kulturális tevékenységért
járó ösztöndíj elnyerésére
2017/2018-as tanév tavaszi félév
A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet kiemelkedő
tudományos, sport és kulturális tevékenységért járó ösztöndíj elnyerésére.

Pályázás feltételei:
Pályázni a user.sze.hu oldalon elérhető pályázati adatlapon lehet a saját oldalra történő
bejelentkezést követően.
Azok a hallgatók nyújthatják be pályázatukat, akik:




a Széchenyi István Egyetem valamely felsőoktatási szakképzésében, alap- és
mesterképzésében, illetve osztatlan képzésében vesznek részt nappali tagozatos
hallgatóként,
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
magas színvonalú tudományos, sport vagy kulturális tevékenységet folytatnak, amellyel
az Egyetem hírnevét öregbítik.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a kiemelkedő tevékenység végzését, valamint az elért
eredményeket igazoló dokumentumokat (elismerések, díjak fénymásolatai).

A pályázat benyújtásának helye:
Kiemelkedő kulturális vagy tudományos tevékenység esetén a kitöltött, majd kinyomtatott
elektronikus pályázati adatlapot az igazoló dokumentumokkal együtt személyesen vagy
közvetetten az Hallgatói Információs és Szolgáltató Központban kell leadni. A leadást aláírással
kell igazolni a HISZK munkatársai felé. (AKIK tér , Széchenyi István Egyetem, ÚT. 106.)
Nyitva tartás: H-Cs: 9:00-16:00, P: 9:00-14:00
MÉK esetén a Kari Elnök részére kell eljuttatni.


MÉK: Tóth Tihamér: 06-30-648-46-14
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Kiemelkedő sporttevékenység esetén a kitöltött, majd kinyomtatott elektronikus pályázati
adatlapot az igazoló dokumentumokkal együtt személyesen vagy közvetetten az Hallgatói
Információs és Szolgáltató Központban kell leadni. A leadást aláírással kell igazolni a HISZK
munkatársai felé. (AKIK tér , Széchenyi István Egyetem, ÚT. 106.)
Nyitva tartás: H-Cs: 9:00-16:00, P: 9:00-14:00
MÉK esetén a Kari Elnök részére kell eljuttatni.


MÉK: Tóth Tihamér: 06-30-648-46-14

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9. 14:00
Érvénytelen a pályázat, ha:




nem felel meg a pályázati kiírásnak,
a benyújtási határidő után nyújtják be,
a pályázati adatlaphoz nem csatolják az elért eredményekről szóló dokumentumokat.

A pályázatról részletes felvilágosítás kérhető a Hallgatói Információs és Szolgáltató
Központban (AKIK, Széchenyi István Egyetem, ÚT. 106), valamint a Testnevelési és Sport
Központban, MÉK: Tóth Tihamér – 0630/648-46-14 vagy + 96 503-440-es telefonszámon,
illetve a 3440-es belső melléken.
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