
 

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet 

 Kari BME Ösztöndíj  
elnyerésére. 

 

 

Pályázhat a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar minden graduális képzésben részt 

vevő aktív hallgatója (költségtérítésesek is), aki a 2011/2012 tanév tavaszi félévében 

kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és/vagy közösségi munkát végzett. A 

pályázat során a 2012. január 29. és 2012. augusztus 26. közötti eredményeket 

vesszük figyelembe. 

 
 

A pályázatot a palyazatok.vegyeszhk.hu oldalon lehet leadni. 
 

 

A honlap használata: 

A honlapon az azonosító a Neptun-kód, a hozzá tartozó jelszó pedig a születési év, 

hónap és nap egybeírva (minta: 19891014). A Neptun rendszerben megadott e-mail 

címre érkezik egy aktiválási kód, amelyet felhasználva lehet a rendszerbe belépni. Az 

első belépésnél az „Adataim” fülre kattintva az ott megjelenő mezők kitöltése 

kötelező (amíg ez nincs meg, nem enged a rendszer pályázni). Ezután jelenik meg a 

honlap bal oldalán a „Kari BME” fül, amire kattintva lehet pályázatot leadni. A 

véglegesítés után a pályázati idő lejártáig módosítható a leadott dokumentum. A 

megfelelő helyen fel kell tüntetni minden olyan eredményt, amire a pályázó 

ösztöndíjat szeretne kapni.A rendszer 2012. szeptember 17-én 23:59 perckor fog 

lezárni. Innentől utólagos pályázat leadása nem lehetséges. 

 

 

Az igazolások bemutatása:  

 2012.szeptember 18-19-20-án 12:00-14:00, illetve 18:00-19:00 között a Hallgatói 

Képviselet Irodájában (Martos Flóra Kollégium 141.). Az igazolások bemutatási 

időpontjainak egyikén minden pályázónak személyesen meg kell jelennie, e nélkül a 

pályázat érvénytelenné válik. Igazolások pótlására utólagosan nincs lehetőség! 

 

 

 



Cikk, poszter és előadás esetén a vegyeszhk.hu oldalról a Pályázatok menüpont alatt 

megtalálható/letölthető Publikációs adatlapot is be kell adni. Ha a pályázó valamelyik 

előzetesen beírt eredményét nem tudja igazolni, akkor az arra járó pontszámot nem 

kaphatja meg.  Nem egyértelmű igazolásokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

A pontrendszerek és az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges feltételek, valamint a 

bírálási elv a Hallgatói Képviselet SZMSZ Mellékletében olvasható, melynek Kari 

BME-ről szóló része a HK honlapján a Pályázatok menüpontban külön is 

megtalálható. 

 

 

Bármilyen kérdésetek/kérésetek van, forduljatok a Pályázati Bizottság tagjaihoz 

bizalommal: 

Orosz Gréta    orosz.greta@vegyeszhk.hu 

Gál Johanna   gal.johanna@vegyeszhk.hu 

Merkei Viktória  merkei.viktoria@vegyeszhk.hu 

 

 

 

Leadási határidő:  

2012. szeptember 17. 23:59 

 

Eredmény:  

2012. szeptember 25. 
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