Pályázati felhívás
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jó tanulója, jó sportolója”
díj odaítélése céljából
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, minden évben megjutalmazza a tanulásban és a sportban is
kiváló eredményt elérő hallgatókat.
A pályázat célja:
A tehetséggondozás
A hallgatók ösztönzése jobb tanulmányi‐ és sporttevékenységre
Bebizonyítani, hogy az egyetemi tanulmányok és a magas
összeegyeztethető.
A pályázat résztvevői:
‐
‐
‐

szintű

sport

A versenyen részt vehet minden II.‐III.‐IV. évfolyamban tanuló nappali tagozatos hallgató, aki a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kapcsolódó szakosztályok valamelyikében igazolható
sporttevékenységet végez, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, a
Belügyminisztérium (BM), és a Honvédelmi Minisztérium (HM) bajnokságok versenyein
eredményesen szerepel, és az utolsó két aktív félév lezárásakor feltüntetett tanulmányi
átlagainak számtani középértéke legalább 3,99.
Egyetemi szinten egy, Karonként egy‐egy, a Karhoz nem tartozó Intézetek esetében pedig egy
közös díj kerül megítélésre:
Díjazás: 100 ezer Ft bruttó és 50 ezer Ft értékű sportruházat csomag
A díjazottak nevét az Egyetem honlapján közzéteszi.
Elbírálás:
A mellékelt ponttáblázat alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportkoordinátora, a
Közigazgatás‐tudományi Kar, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja által delegált 1‐
1 képviselő (testnevelő) és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja által alkotott
bizottság javaslatot tesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettesének a díj
odaítéléséhez. Az oktatási rektorhelyettes bizottság előterjesztése alapján tett javaslatára a díj
odaítéléséről a rektor dönt.
A bizottság a pályázókat eredményeik alapján rangsorolja. Az Egyetemi szintű díjat a karok és
intézeti díjazottak közül a legtöbb pontot elért hallgató kapja, akinek a helyére a kari vagy
intézeti sorrendben a második legjobb pályázó lép.
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TANULMÁNYI ÉRTÉKTÁBLÁZAT
Tanulmányi eredmény

Pontszám

5,00
4,80‐4,99
4,60‐4,79
4,40‐4,59
4,20‐4,39
3,99‐4,19

90
70
60
50
40
30

Kiegészítés a pályázat elbírálásához:
1. Egyazon sportágból csak a legjobb eredményt vesszük figyelembe. Holtverseny
esetén a legjobb sporteredmény számít.
2. Versenyen való indulásért járó pontok:
Helyezés Pontszám
Olimpia/paralimpia
140
VB, EB
1‐6.hely
100
Nem olimpiai sportágak, VB, EB
1‐6.hely
80
Katonai, rendőri‐világjátékok
1‐6. hely
80
Egyetemi EB, VB, Universiade
1‐6. hely
80
Országos Bajnokság
1‐3. hely
70
MH, BM, Egyetemi Országos Bajnokságok
1‐3. hely
50
BM Tanintézeti Bajnokságok, MH Amatőr bajnokságok
1‐3. hely
30
Országos Tudományos Diákköri Konferencia
1‐3. hely, vagy különdíj
30
3. Minimum elvárás: nemzetközi‐, vagy országos versenyen elért helyezés
Pályázathoz szükséges dokumentumok:
1. Országos sportági szövetségtől igazolás az elért eredményről.
2. RTK Testnevelési és Küzdősportok Tanszék, illetve a HHK Katonai Testnevelés és
Sportközpont igazolása a BM, HM eredményekről.
3. A Kari Tanulmányi Osztályok/Intézeti tanulmányi szervezetek igazolása az utolsó két
aktív félév lezárásakor feltüntetett tanulmányi átlagról.
4. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvétel és az elért eredmény
igazolása.
A pályázat díjazását az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat finanszírozza.
A pályázat leadásának határideje és helye:
2016. június 10‐én 16.30‐óráig a Kari Dékáni Hivatalokban vagy az Oktatási
Rektorhelyettesi Irodában (Ludovika tér 2. ,118. iroda).
A pályázatot nyomtatott formában, egy példányban, az aláírt pályázati adatlappal együtt,
zárt borítékban kérjük leadni.
A határidőn túl beérkezett, valamint a kitöltött és aláírt adatlap nélkül beérkezett pályázatok
érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek, továbbá hiányosan benyújtott pályázat esetén a
pályázati határidő lejártát követően hiánypótlásnak nincs helye.
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A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen felhívásban foglalt feltételeket, és hozzájárul,
ahhoz, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a pályázatban közölt személyes adatait a pályázat
elbírálása és a díj odaítélése céljából kezelje.
További információ:
Dr. Freyer Tamás
egyetemi sportkoordinátor
432‐9000/19370
Budapest, 2016. május „

”
Prof. Dr. Patyi András
rektor
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