Kiválósági lista pályázat beadási útmutató

1. Lépj be a MODULO-ba, majd válaszd a Beadás menüpontot, ezt követően pedig az
SZTE Talent Ösztöndíjak űrlapot
2. Űrlap kitöltése
Alapadatok
Tanulmányi adatok
Csatolt mellékletek (pontszámításoz szükséges mellékletek)
- Önéletrajz
- Nyelvtudást igazoló dokumentumok: Nyelvvizsgáról nem kérünk igazolást, viszont
ebből az okból kifolyólag, csak azok a nyelvvizsgák érnek pontot, amelyek a
Neptunban szerepelnek. Egyéb nyelvtudást igazoló dokumentumok feltölthetők pl:
szaknyelvi fordítás.
- Diploma másolata: Mesterképzésben résztvevő hallgatók számára az alapképzésen
szerzett diploma feltöltése.
- Hallgatói jogviszony igazolás
3. Kattints a beadás gombra az űrlap alján.
4. Ezt követően válaszd ki, hogy melyik ösztöndíjra szeretnél pályázni.
5. Kiválósági lista űrlap kitöltése, csatolt dokumentumok a Modulo-ban
- Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása: Elnyert Talent ösztöndíjakról szerzett
igazolások, oklevelek feltöltése.
- Egyéb versenyeredményt igazoló oklevél
- TDK, OTDK eredményt igazoló oklevél: Oklevelek feltöltése részvétel és helyezés
igazolására. A részvételről szóló igazolást csak akkor kérjük csatolni, ha nem értetek el
helyezést.
- Folyóiratcikk: A publikációk igazolásához a publikációs listán kívül kérjük, hogy
csatoljátok minden publikációtok esetében a szkennelt első oldalt is, így bizonyítva,
igazolva, hogy a publikáció valóban megjelent az adott folyóiratban, kiadványban,
könyvben. E nélkül a listában szereplő publikációkat sajnos nem tudjuk elfogadni. Online
publikációk esetében, ha a listán szerepel az elérhetőségi link, a publikáció elfogadásra
kerül. (A témavezető nyilatkozata arról, hogy a publikációs listád valós, sajnos nem
elegendő igazolás.)
Abban az esetben, ha a publikáció még nem jelent meg, de elfogadták, a befogadó
nyilatkozatot, vagy a megjelenésről szóló e-mail print-screen-elt változatát az „Igazolás
megjelenés alatt álló publikáció” alá töltsétek fel.

- Konferencia kiadványban megjelent publikáció: A folyóiratcikkhez hasonlóan kérjük a
publikációs lista feltöltését és minden publikáció esetén a szkennelt első oldalt is. A még
nem megjelent, de elfogadott publikációról szóló igazolást az Igazolás megjelenés alatt álló
publikáció” alá töltsétek fel.
- Konferencia kiadványban megjelent absztrakt: Konferencia absztraktok listája mellett
csatoljátok az absztraktot is.
- Konferencia részvétel igazolása: Az előadás teljes anyaga NEM kell, csak az előadás
megtartásáról szóló igazolás. Ha egy konferencián való előadást szeretnél igazolni,
mindenféleképp olyan iratot csatolj (programfüzetet, melyben szerepel a neved és az
előadásod címe, de ez az irat lehet akár a szervezőktől utólagosan bekért részvételt igazoló
e-mail print screen-elt verziója is, vagy a szervezők által kiállított konferenciaigazolás),
melyből egyértelműen kitűnik, hogy előadást tartottál a konferencián.
- Poszter: Kérjük a poster-t pdf formátumban feltölteni.
- Könyv belső címoldalának és copyright oldalának másolata: Kérjük csatoljátok a könyv
belső címoldalát illetve copyright oldalának szkennelt változatát, szintén igazolva a
megjelenést.
Megjelenés alatt álló könyvek esetében szintén igazolást kérünk, akár a kiadó/szerkesztő/a
folyóiratnál illetékes személy nyilatkozatát a megjelenésről szkennelt formában, akár a
megjelenésről szóló e-mail print-screen-elt változatát, melyet az „Igazolás megjelenés alatt
álló publikáció/könyv” alá töltsétek fel.
- Igazolás megjelenés alatt álló publikációról
- Igazolás szabadalomról/találmányról
- Demonstrátori tevékenység igazolása: A tevékenységről szerződést vagy igazolást
fogadunk el.
- Egyéb igazolás: Egyéb versenyen való részvételt, eredményt igazoló dokumentumok
feltöltése. Egyéb tevékenységről igazolás (közösségi munka, tagságok stb…)
A beadott fileokat a következőképpen kérjük feltölteni:
A dokumentumok a megfelelő fülnél legyenek feltöltve, különben nem fogadjuk el pl
egyéb ösztöndíjak, mint városi ösztöndíj az eddig elnyert ösztöndíjak fül alatt
szerepeljen és ne az egyébnél). A dokumentumokat csak PDF-ben fogadjuk el!
Ha nincs igazolás az adott tevékenységről, akkor nem ér pontot!
A fileokat összescannelve kérjük feltölteni a megadott fülhöz 1 db pdf fileként. Minden
feltöltött pdf filenak legyen egy fedőlapja, amelyen szerepel egyesével elnevezve a file-ban
szereplő összes dokumentum. (lásd: Minta)
Összegezve tehát:
-

Legyen mindenről igazolás!
Áttekinthető és precíz pályázat!

A Bíráló Bizottság bizalommal tekint a jövőbeli pályázatok, pályázók elé is, bíztatva minden

kiváló hallgatót a jelentkezésre!
Ha a fentiekben meghatározott feltételeknek nem felel meg formailag és/vagy
tartalmilag a benyújtott pályázat, akkor a pályázat érvénytelen és nem kerül
elbírálásra!
Kiválósági lista
A kiválósági listára összesen négy szempont alapján kerülhetnek fel a hallgatók.
1. Tanulmányi eredmény
2. Nyelvvizsga bizonyítvány
3. Eddig elnyert TALENT ösztöndíjak
4. Tudományos eredmények, teljesítmény
1. Tanulmányi eredmény: A pályázat benyújtásakor az utolsó négy lezárt félév
eredményeinek átlaga, azaz kredit index átlagainak átlaga.
2. Nyelvtudást igazoló dokumentum: Különböző nyelvek esetén kapható plusz pont, azaz
ugyanabból a nyelvből szerzett felső és középfokú nyelvvizsga esetén csak a felsőfokút
lehet beleszámítani. Ha különböző nyelvekből van nyelvvizsgád, pl. angolból felsőfokú és
franciából középfokú, akkor adható mindkét nyelvvizsgára pont. Erről igazolást külön nem
kérünk, a Neptunban szereplő nyelvvizsgák alapján történik a pontszámítás. Egyéb
nyelvtudást igazoló dokumentumok az SZTE Talent Ösztöndíjak űrlapra kerülnek
feltöltésre.
3. Elnyert TALENT ösztöndíjak: Csak a jelenlegi és az ezt megelőző kettő tanévben elnyert
ösztöndíjak fogadhatók el.
TALENT Ösztöndíjak listája:
1. Talent ösztöndíj
2. Kiváló Sport Ösztöndíj
3. Sófi Ösztöndíj (fődíj, különdíj)
4. Esélyegyenlőségi Ösztöndíj
5. Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj
6. Köztársasági Ösztöndíj
7. "Esélyt a középiskolás tehetségekért" Ösztöndíj
8. ÚNKP Ösztöndíj
9. NTP Ösztöndíj
10. IM Ösztöndíj
11. Városi Ösztöndíj
12. Egyéb tudományos díjak, ösztöndíjak
4. Tudományos eredmények, teljesítmény (Élet- és Természettudományok terület és
Társadalomtudományok terület)

a, Referált szakmai folyóiratokban megjelent cikkek
- szakmai folyóiratban megjelent cikkek – nemzetközi és magyar szakmai folyóiratban
megjelent elsőszerzős és társszerzős cikkek
- megjelent könyv – nemzetközi kiadónál és magyar kiadónál megjelent elsőszerzős,
társszerzős könyv idegen/magyar nyelven
- könyvfordítás, publikációfordítás: magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra
- idegen és magyar nyelvű internetes szakmai portál elsőszerzős és társszerzős
publikáció
- konferencia kiadványban megjelent cikk és absztrakt
b, Konferencia előadások
- konferencia előadások – idegen és magyar
konferencián/szemináriumon tartott előadások

nyelven

első

és

c, Poszterek
- hazai és nemzetközi szakmai konferencián elsőszerzős és társszerzős poszter
d, Tudományos Diákköri Tevékenység
- helyi TDK konferencián való részvétel
- OTDK-n való részvétel és elért helyezés
- OTDK-n elért különdíj és egyéb díjak

társszerzős

