
Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program 

Publikációs Ösztöndíj felhívás  

 

A Pécsi Tudományegyetemen Természettudományi Kara a Térítési és Juttatási Szabályzat  

25. § (2) bekezdése alapján a Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program keretében 

Publikációs Ösztöndíj pályázatot ír ki. 

 

A Publikációs Ösztöndíj egy tanulmányi félévre biztosított, egyszeri juttatás, melynek 

legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói 

normatíva 20 %-a. 

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ FELTÉTELEI AZ ALÁBBIAK: 

 

Pályázatot nyújthatnak be a Természettudományi Kar alapképzésben, osztatlan képzésben, 

mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatói.   

 

Pályázni az alábbi feltételeknek megfelelő publikációkkal lehet: 

a) lektorált folyóirat cikk, vagy 

b) bejegyzett, lajstromszámmal rendelkező szabadalom, vagy 

c) lektorált könyv, vagy könyvfejezet. 

 

 

A pályázat benyújtási határideje:  2021. november 12. 12.00 óra 

 

A Pályázó a pályázatokat a NEPTUN tanulmányi rendszerben megadott e-mail címről, 

elektronikus úton (aláírás után szkennelve) nyújthatja be a ttkpalyazat@ttk.pte.hu címre.   

 

A határidő után érkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja.  

 

A benyújtott pályázatokról a Bíráló Bizottság legkésőbb 2021. november 18. napjáig dönt.   

               

A pályázók értesítése 2021. november 20. napjáig történik a pályázó Neptunban rögzített e-

mail címére. 

 

Az ösztöndíj folyósításának határideje: 2021. december 31.       

 

 

 

Pécs, 2021. ……………………..  

 

 

    Dr. Horváth Attila  

   dékán  

 

 

 

 

A pályázati kiírást jóváhagytam. 

                                                                              Dr. Miseta Attila 

                                                                            rektor 

mailto:ttkpalyazat@ttk.pte.hu


 
1. sz. melléket 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program 

Publikációs Ösztöndíj  

 

 

A pályázó neve:  

A pályázó NEPTUN kódja:  

 

 

Képzési forma:  

 Állami ösztöndíjas vagy 

államilag támogatott 

 Önköltséges vagy 

költségtérítéses 

Képzési munkarend:  

 Nappali munkarend 

 Levelező munkarend 

 

A képzés szintje: 

 

 Osztatlan      BSc       MSc 

 

 PhD 

   

 

 

A pályázó által benyújtott dokumentumok felsorolása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Bíráló Bizottság jelen pályázatom során megadott 

személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, nyilvántartsa, 

valamint a pályázat elbírálásához felhasználja. 

Kijelentem továbbá, hogy hozzájárulok, hogy a tanulmányi rendszerben megadott e-mail címemen értesítsenek 

a pályázattal kapcsolatban. 

 

Hozzájárulok, hogy sikeres pályázat esetén nevem közzé tehető a PTE TTK weboldalán:             Igen 

             Nem 

   

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok, valamint a mellékelt 

dokumentumok másolatai a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással 

járó következményeket vállalom.  

 

 

Pécs, ……………..év……………………………….hónap…………………nap 

 

 

 

  ................................................................  

 Pályázó aláírása
1
 

 

                                                 
1
 A pályázat aláírása kötelező, ellenkező esetben a pályázat nem kerül elbírálásra. 



PÁLYÁZATI PONTRENDSZER 

 

 

 1 db publikációt (a legjobbat) értékelünk minden pályázó esetén 

    

Scimago minősítés     

 D1 20 pont    

 Q1 15 pont   

 Q2 10 pont    

 Q3 4 pont    

 Q4 2 pont    

 Egyéb 0,5 pont    

A publikáció nyelve     

 Magyar 1 pont   

 Külföldi 3 pont  

Szerzőszám     

 1.  3 pont  

 2.-5. 2 pont 

 6.-10. 1 pont 

 11.- 0,5 pont    

Meghatározó szerzőség (első szerző, levelező szerző vagy utolsó szerző)   

 Igen 4 pont   

 Nem 1 pont       

Hallgató     

 BSc  5 pont 

 MSc  3 pont 

 Osztatlan 3 pont   

 PhD  1 pont        

A pályázó az adott publikációt felhasználta egyéb pályázat elnyeréséhez    

 igen 0 pont 

 nem 3 pont      


