A Magyar Nemzeti Bank
és a
A Soproni Egyetem
között létrejött együttműködési megállapodás alapján
pályázatot hirdetünk

MNB kiválósági ösztöndíj
elnyerésére

Az összesen 8 fő díjazott mindegyike 10 hónapra, havi 30.000,- Ft-ot nyerhet el!

A pályázatot a neptun tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén kell
feltölteni (MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ pályázati adatlap).

Határidő: 2017. szeptember 28. 12:00
A pályázathoz szakmai önéletrajzot kell beadni, mellékelve valamennyi, a
pályázókkal támasztott követelményekkel kapcsolatos tevékenység igazolását
(például: TDK tevékenység és eredménye vagy TDK-jelentkezés; publikációs
jegyzék, szakkollégiumi tevékenység igazolása, nyelvtudás igazolása, egyéb
közösségi tevékenység igazolása, stb.).

A pályázat részletes feltételei és az elbírálás rendje a következő oldalakon
olvashatók:

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2017/2018. tanévre összesen 8 fő alapképzésben részt vevő hallgató
részére MNB Kiválósági Ösztöndíjat biztosít, mely 30.000 Ft/hó/fő * 10 hónap (szeptember-június)
támogatást jelent.
A támogatott szakok (a 2017/2018. tanévben)
• alapképzésen: gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és
számvitel
Azon hallgató pályázhat, aki
a) a fent felsorolt (támogatni kívánt) alapszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló
hallgatója,
b) a támogatni kívánt alapszakon legalább két félévre bejelentkezett és az utolsó két egymást
követő aktív félévben legalább 54 kreditet megszerzett,
c) aki a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át
teljesítette, továbbá
d) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek
kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos,
illetve egyéb szakmai munkát végzett.

Folyósítási feltételek
• A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható a
Támogatott által. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem
ütemezhető át.
• Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát
a 2017/2018. tanév 1. azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, valamint ugyanazon
felsőoktatási intézményben indul az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szak,
abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben
sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az
ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakán folytatja.
• A hallgató nem jogosult a 2. (tavaszi) féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2017/2018. tanév
őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette.
• Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát
a 2017/2018. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait vagy egyéb más ok miatt
megszakítja tanulmányait, és nem folytatja az Ösztöndíjprogram által támogatott
mesterképzési szakon sem, a felsőoktatási intézmény jogosult a kiesett hallgató(k) helyét
feltölteni a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatókkal.
• Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj
tovább nem folyósítható.
• Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj és a tanulmányi
ösztöndíj támogatásából.
A pályázatot a neptun tanulmányi rendszer kérvénykezelő felületén kell feltölteni (ETK_PE_08 MNB
Kiválósági Ösztöndíj pályázati adatlap) a felhívásban megadott határidőig. A pályázathoz szakmai
önéletrajzot kell beadni, mellékelve valamennyi, a pályázókkal támasztott követelményekkel
kapcsolatos tevékenység igazolását (például: TDK tevékenység és eredménye vagy TDK-jelentkezés;
publikációs jegyzék, szakkollégiumi tevékenység igazolása, nyelvtudás igazolása, egyéb közösségi
tevékenység igazolása, stb.).

Az elbírálás elvei
A pályázatok értékelésekor 70%-ban a tanulmányi teljesítmény, 20%-ban a tudományos tevékenység
(publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és
szakkollégiumi tevékenység), 10%-os arányban a közéleti, közösségi tevékenység kerül figyelembe
vételre.
A bíráló bizottság
A pályázatok rangsorolását ad-hoc bizottság végzi. A bíráló bizottság 3 főből áll, elnökét és tagjait a
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja nevezi ki. A bizottság elnöke és tagjai a
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar vezető oktatói. A bizottság döntéseiről hiteles
jegyzőkönyv készül.
Az odaítélés módja
A pontozás menete:
I. Tanulmányok (összesen 70 pont)
1. Tanulmányi átlag
Az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel
súlyozott számtani átlagának az átlagát nézve 4,40 századtól századonként egy pont. A
kiszámítás menete: (átlag-4,40)*100
Tanulmányi átlagért összesen maximum 60 pont adható.
2. Nyelvvizsga
Minden felsőfokú C típusú általános vagy szakmai nyelvvizsgáért
Minden középfokú C típusú szakmai nyelvvizsgáért
Minden középfokú C típusú általános nyelvvizsgáért
Minden felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért (ha nincs e nyelvből
C típusú nyelvvizsgája a pályázónak)
Minden középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért (ha nincs e
nyelvből C típusú nyelvvizsgája a pályázónak)
Minden alapfokú C típusú nyelvvizsgáért
Egy-egy nyelvből csak a legmagasabb pontszám számolható.
Nyelvvizsgáért összesen maximum 10 pont adható.
II. Szakmai tevékenység (összesen 20 pont)
1. OTDK, TDK részvétel, helyezés az alábbiak szerint (dolgozatonként
csak a legkiemelkedőbb teljesítményre jár pont):
a. OTDK első helyezés
b. OTDK második, harmadik helyezés
c. OTDK részvétel
d. Kari TDK helyezés
e. Kari TDK részvétel
2. Szabadalom, újítás
3. Hazai vagy nemzetközi publikáció
4. Demonstrátori, tanszéki munka
5. Kollégiumi szakmai körben végzett munka
6. Tudományos egyesületben végzett munka
7. Egyéb szakmai tevékenység
8. Szakmai versenyen elért eredmény vagy részvétel
Csak a jelentkező mostani szakján elért eredmények vehetők figyelembe.
Szakmai tevékenységért összesen maximum 20 pont adható.

6 pont
5 pont
3 pont
2 pont
1 pont
1 pont

20 pont
18 pont
14 pont
12 pont
10 pont
maximum 16 pont
maximum 16 pont
maximum 5 pont
maximum 20 pont
maximum 12 pont
maximum 10 pont
maximum 16 pont

III. Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (összesen 10 pont)
1. Hallgatói közéleti tevékenység (összesen maximum 8 pont az alábbiak szerint):
a. Az egyetemi, vagy kari HÖK választott tisztségviselője
6 pont
b. Egyéb hallgatói – nem szakmai – szervezet választott
tisztségviselője
maximum 3 pont
c. Az egyetemi hallgatói közéletben végzett kiemelkedő munka
6 pont
d. Az egyetemi hallgatói közéletben végzett munka
maximum 4 pont
2. Egyéb kiemelkedő sporttevékenység, sportteljesítmény
maximum 3 pont
3. Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
maximum 5 pont
Közéleti, sport- és egyéb tevékenységért összesen maximum 10 pont adható.

Az ösztöndíjpályázatok pontszámairól, illetve sorrendjéről a bíráló bizottság egyszerű szótöbbséggel
dönt.

