A Rotaract Club Sopron
és a

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány
között létrejött együttműködési megállapodás alapján
pályázatot hirdetünk a

Rotaract „Közösségért” Ösztöndíj
elnyerésére
Az ösztöndíj célja
A hallgatói közösségi munka elismerésre, ösztönzése. A közösségépítő/közösségformáló, értéket
képviselő rendezvények (legyen az akár a kultúra, a hagyományápolás, a sport, a tudomány, a
jótékonyság, stb. területén) és egyéb tevékenységek, projektek kezdeményezésében és/vagy
lebonyolításában való aktív részvétel elismerése.

Az ösztöndíj összege
A legjobb pályamunkát benyújtó hallgató 300 000 Ft-ot nyer egy tanévre szóló időszakra.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények







a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának (a későbbiekben:
Kar) aktív hallgatója a 2019/2020-0s tanév őszi és tavaszi szemeszterében;
a Karon, nappali vagy levelező tagozaton, államilag finanszírozott vagy önköltséges
képzésben, felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ), alapképzésben (BA) vagy mesterképzésben
(MA) vesz részt;
a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 80%-át teljesítette;
a támogatás időszakában nem tagja vagy tagjelöltje egy Rotaract egyesületnek sem, illetve
nem közvetlen hozzátartozója egy egyesületi tagnak sem;
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és fotóját, valamint
nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja.

Folyósítási feltételek







a 2019/2020. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható, a
Támogatott által, az ösztöndíj folyósítása nem ütemezhető át;
amennyiben a félév során a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára
az ösztöndíj nem folyósítható;
az ösztöndíj két részletben kerül folyósításra, az egyes részletek legkésőbb az adott félévet
követő vizsgaidőszak utolsó hetében kerülnek átutalásra;
amennyiben a hallgató nem teljesíti a kísérőlevélben (Benyújtandó dokumentumok) leírt
vállalásait, úgy az ösztöndíj számára nem folyósítható;
az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a köztársasági ösztöndíj, a tanulmányi ösztöndíj
és egyéb ösztöndíj támogatásokból;
a Támogatónak joga van év közben, illetve az év/félév végén ellenőrizni és számon kérni a
támogatott hallgatót projektjeinek, vállalásainak előrehaladásáról, teljesítéséről, melyet a
hallgatónak igazolnia és prezentálnia kell a Rotaract Club Sopron Egyesület – egy, a
támogatottal előre egyeztetett - klubgyűlésén.

Elbírálás
A bírálatot a Kar, a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány (SFA) és a Rotaract Club Sopron közösen végzi.
A bíráló bizottság 3 főből áll. Elnöke az SFA mindenkori kuratóriumi elnöke. További tagjai: 1 fő a
Rotaract Club Sopron részéről, 1 fő a Kar részéről. A bíráló bizottság Kart képviselő tagját a Kar
dékánja kéri fel. Érdemleges pályázat hiányában az adott tanévre a kiírásban meghatározott ösztöndíj
nem kerül megítélésre. A bizottság döntése ellen fellebbezni nem lehet.
Az ösztöndíj odaítélésének feltétele a szükséges igazolásokkal alátámasztott, formailag megfelelő
pályázat az alábbiak szerint:
a) kiemelkedő egyetemi-közéleti vagy érdekképviseleti tevékenység, és/vagy
b) egyetemi öntevékeny csoport – ide érte a jótékony célú projekteket is - munkájában való
kiemelkedő részvétel, és/vagy
c) kiemelkedő egyetemi művészeti, kulturális szervező tevékenység, és/vagy
d) kiemelkedő sportszervező tevékenység, amennyiben az egyetemi vonatkozású vagy az
egyetem jó hírének erősítését szolgálja, és/vagy
e) kiemelkedő szakmai, tudományos irányultságú szervező tevékenység.
Az ösztöndíj odaítélésekor minden esetben vizsgálni kell, hogy a múltbéli és a (jövőbeni) vállalt
tevékenységek mennyiben szolgálják az egyetem hallgatóinak jólétét, kulturális, szellemi, fizikai
fejlődését, közösségi életük előremozdítását, illetve az egyetem jó hírének erősödését. Az elbírálásnál
figyelembe kell venni a hallgató szociális hátterét is.

Benyújtandó dokumentumok





a pályázó szakmai önéletrajza;
maximum 5 oldal terjedelmű kísérőlevél, mely kitér a pályázó eddigi közösségi munkájára,
valamint jövőbeni terveire, a közösségi feladatok terén tett vállalásaira, és amennyiben
releváns, tartalmazza a pályázó szociális helyzetét is;
az elvégzett közösségi munkáról és szociális helyzetről mellékletként hiteles és részletes
igazolások csatolandók, ezek nélkül a kísérőlevélben leírtak nem vehetők figyelembe,
hiánypótlásra nincs lehetőség.

A beadás helye, határideje





a pályázatokat nyomtatott formában Müll Anita dékáni asszisztensnél kell beadni;
a pályázatok beérkezésének határideje: 2019. október 3.,
a pályázatok elbírálása: 2019. október 11-ig;
a nyertes pályázót e-mailben értesítjük 2019. október 18-ig.

További információk
A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket a pirger.tamas@uni-sopron.hu címre várjuk.

Sopron, 2019. szeptember 2.

Prof. Dr. Fábián Attila
a kuratórium elnöke

