ELTE Alumni Alapítvány

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ELTE ALUMNI ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÁSÁHOZ

TEHETSÉGES, RÁSZORULÓ ELTE HALLGATÓK SZÁMÁRA
A 2020/21 TANÉV II. félévében történő kiutazásokra vonatkozóan

Az ELTE Alumni Alapítvány (székhely: 1056 Bp. Szerb u. 21-23.) kuratóriuma ezennel kiírja
tehetséges, rászoruló ELTE hallgatók támogatására pályázatát a 2020/21 tanév II. félévére, az
ilyen célra beérkezett adományok erejéig.
I.

ELŐZMÉNYEK, HÁTTÉR, INDOKLÁS

Az Alapítvány célja, hogy a volt ELTE-s hallgatók összefogásával a jövő ELTE-s büszkeségei közül
támogatásban
részesüljenek
a
tehetséges
és
szociálisan
rászoruló
hallgatók.
A tehetséget a kiemelkedő tanulmányi eredmények és a világ dolgaira való nyitottság, törekvés
együttesen fémjelzik. Gyakran fordul elő olyan eset, hogy egy hallgató tehetséges, törekvő és sikerrel
pályázik a hallgatói mobilitás programra (Erasmus+, Campus Mundi), anyagi nehézségek miatt mégsem
élni a lehetőséggel.

II.

KI PÁLYÁZHAT?

A támogatást olyan hallgatók kaphatják, akik arra jelentkeznek és:
•
•
•
•

MSC illetve MA hallgatók az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (osztatlan képzés esetén
minimum negyedéves hallgatói jogviszony)
Nincs tandíjfizetési kötelezettségük
Tárgyidőszakban sikerrel jelentkeztek hallgatói mobilitás (Erasmus+, Campus Mundi)
programba
Dokumentáltan szociális támogatásban részesülnek

Mindezek részletesebben:
- frissen elnyert hallgatói mobilitás (Erasmus+, Campus Mundi) tanulmányi vagy szakmai
gyakorlati ösztöndíj a tárgyidőszak
- igazolt jó, vagy kiváló tanulmányi átlag
- a tanév során rendszeres szociális ösztöndíjban részesül(t) vagy
- a tanév során rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t) vagy
- a tanév során Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjas vagy
- a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat
kapott vagy
- a tanév során a HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója vagy
- a tanév során "„Út a felsőoktatásba” vagy „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett
hallgatója" vagy
- felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
vagy
- a Roma szakkollégium tagja
Továbbá:
•
•

•

Regisztrált alumni tag (osztatlan képzés esetén a pályázati anyagban deklarált tagsági szándék)
hallgatói mobilitás (Erasmus+, Campus Mundi) programjáról pár mondatos méltatás írását
vállalja, amelyet részben vagy egészben idézhet az ELTE Alumni honlapja, facebook oldala és
nyomtatott anyagai
ELTE promóciót vállal a külföldi intézményben

•

III.

Visszaérkezés után aktív szerepet vállal az hallgatói mobilitás (Erasmus+, Campus Mundi)
ösztöndíjprogram és ELTE Alumni program hirdetésében

TÁMOGATÁS

A támogatás összegéül maximum 6 fő részére fejenként br. 100 000 Ft összeget folyósítunk.

IV.

ELBÍRÁLÁS, KIFIZETÉS

A pályázatok az ELTE Alumni alapítványhoz kell beküldeni. A pályázatok kiértékelése a pályázatok
beérkezésétől számított 3 héten belül történik meg; a folyósítás a nyertesek értesítésétől és a támogatási
szerződés aláírásától számított 21 napon belül történik.
A támogatást azon pályázók részére folyósítjuk, akik megfelelnek a fenti kritériumoknak.
Amennyiben többen is megfelelnek, a sorrendiséget a tanulmányi átlag határozza meg; azonos
eredmények esetén a rászorultság mértéke - vagy ha ez a rendelkezésre álló elbírálási idő keretein belül
nem számszerűsíthető egyértelműen, akkor a jelentkezés beérkezési sorrendje.

V.

BENYÚJTANDÓ

1.) Rövid önéletrajz valamennyi, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adattal.
2.) Egy maximum 2 oldalas motivációs levél, melyben választ kell adni az alábbi kérdésekre:
•
•

Miért vagy elkötelezett a választott hivatás és az ELTE iránt?
Mik a jövőbeli terveid: reményeid szerint mit tudsz a későbbiekben adni a szakmának, a
társadalomnak?

3.) BA/BSC diploma másolata, továbbá a lezárt félévek súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolás a
Neptun rendszerből kinyomtatva – igazolva egyben az állami ösztöndíjas státuszt is
4.) Osztatlan képzés esetén a 3.) hiányában a lezárt félévek súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolás
a Neptun rendszerből kinyomtatva – igazolva egyben az állami ösztöndíjas státuszt is.
5.) Igazolás(ok) a szociális támogatásról.
Illetve valamennyi dokumentum, amely a II-es pontban felsoroltakat hitelt érdemlően alátámasztja.

VII. HATÁRIDŐ
A kézi aláírással ellátott pályázatokat 2020. november 15-ig várjuk az ELTE Alumni Alapítvány
(titkarsag@alumni.elte.hu) e-mail címen.

VI.

EGYEBEK

A pályázó aláírt pályázata benyújtásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul az ELTE Alumni
Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatainak a pályázó azonosítása, az támogatási pályázat
lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben
történő kezeléséhez. A pályázat csak a fent meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes, melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, melyet az ELTE Alumni Alapítvány kuratóriuma
hiánypótlás lehetősége és a pályázat érdemi vizsgálata nélkül elutasít. A pályázó az elbíráló szerv
döntésével szemben fellebbezéssel nem élhet. A pályázó a kuratórium döntéséről elektronikus levélben
tájékoztatást kap. Az ELTE Alumni Alapítvány a döntés után értesíti a támogatásban részesített
pályázókat a döntés eredményéről, az ösztöndíj-folyósítás módjáról, valamint a szerződéskötés
részleteiről. Az ELTE Alumni Alapítvány ELTE hallgatói támogatási pályázatának jogszabályi hátteréül
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

Budapest, 2020. szeptember 18.

