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„Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos hallgatói számára

Jelen dokumentum a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által alapított Pallas Athéné Domus

Meriti Alapítvány (a továbbiakban: PADME Alapítvány) finanszírozásával megvalósuló „Pallas Athéné

Kiválósági Ösztöndíjprogram” pályázati felhívása.

A „Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram” keretein belül maximum 40 hallgató részére nyújtható

támogatás, hallgatónként havi 40 000 Ft-nak megfelelő román lej, 10 hónapon át a 2020–2021-as tanév II.

félévére (5 hónap), illetve 2021–2022-es tanév I. félévére (5 hónap).

A pályázatra jogosultak köre: a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és

Gazdálkodástudományi Karának (a továbbiakban: BBTE KGTK) magyar tagozatos, legalább 2. éves

alapképzéses, valamint mesterképzéses hallgatói, akik az előző tanévben is a BBTE KGTK magyar

tagozatán aktív hallgatói státussal rendelkeztek.

A pályázat benyújtásának módja és helye: elektronikusan a katalin.bege@ubbcluj.ro e-mail címre

A pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5., 23:59

A pályázathoz csatolandó mellékletek listája (a. pont kivételével .pdf formátumban):

a. Elektronikusan megszerkesztett pályázati űrlap szerkeszthető .doc formátumban (2. sz. melléklet

alapján)

b. Aláírt pályázati űrlap (szkennelve, 2. sz. melléklet alapján)
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c. Aktuális, legkevesebb 2. év alapképzéses BBTE KGTK magyar tagozatos diákstátust igazoló

okirat (szkennelve)

d. Az utolsó két lezárt félévben megszerzett, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlageredményt

igazoló okirat (szkennelve). A mesteri képzés I. évfolyamos hallgatóinál az alapképzés utolsó két

lezárt féléve kerül figyelembevételre.

e. Tudományos konferenciá(ko)n való, előadás megtartásával párosuló, részvételt igazoló hivatalos

okirat(ok) vagy a konferencia program(ok) hivatalos programjának másolata (ha aktuális)

f. Tudományos publikáció(k) (ha aktuális)

g. Bármilyen, kutatási versenykiíráson megnyert kutatási projekt személyek szerinti összetételét

igazoló dokumentum a támogató szervezet részéről vagy a kutatási projekt vezetőjének igazolása

kutatási projektben való részvételről. (szkennelve, ha aktuális)

h. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára és/vagy Erdélyi Tudományos Diákköri

Konferenciára vonatkozó oklevél(ek) vagy részvételt igazoló hivatalos okirat(ok), a szervező

intézmény(ek) aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva (szkennelve, ha aktuális)

i. Esettanulmány versenye(ke)n való részvételt és/vagy elért helyezést igazoló hivatalos okirat(ok) a

szervező intézmény(ek) aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva (szkennelve, ha aktuális),

amennyiben a BBTE KGTK magyar tagozatának hivatalos weblapján nincs erre vonatkozó

híradás, különben a híradás egyoldalas, nyomtatott változata. A Kolozsvári Egyetemista

Esettanulmány Verseny esetén oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos okirat szükséges, a

szervező intézmény(ek) aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva.

i. Egyetemi és/vagy kari rendezvény(ek) szervezésben való részvételt igazoló hivatalos okirat(ok)

(emléklap, oklevél, igazolás), a szervező intézmény(ek) aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva

(szkennelve, ha aktuális)

j. Diákképviseleti feladatok ellátása az egyetem szervezeti keretein belül: a

megválasztást/kinevezést igazoló hivatalos dokumentum(ok), vagy bármilyen egyetemi/kari

vezető által kiállított igazolás(ok) (szkennelve, ha aktuális).

k. Részvétel az egyetem vagy kar népszerűsítését célzó rendezvények szervezésében,

lebonyolításában: az egyetem/kar vezetője által kiállított igazolás(ok) (szkennelve, ha aktuális).

Csak az egyetem vagy kar által szervezett népszerűsítő tevékenységek számolhatók el.
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l. Aktív tagság a BBTE KGTK magyar tagozatos szakkollégiumában: szakkollégiumi vezető

aláírásával és/vagy pecséttel ellátott (egyéni vagy taglistás) igazolás (szkennelve, ha aktuális).

Alumni tagság is minősülhet aktiv tagságnak, ha azt a szakkollégiumi vezető annak itéli meg.

Pályázatonként egy szakkollégiumi tagság számolható el, amely a pályázó számára a

legkedvezőbb pontszámot biztosítja.

Kapcsolattartás formái a pályázó és a pályázat kiírója közt: elektronikusan a katalin.bege@ubbcluj.ro e-

mail címen

A pályázat elbírálási feltételei, beleértve a kritériumrendszert, a pályázat 1. sz. mellékletét képezi.

A pályázat kiírásának helye és időpontja: 2021. október 21., Kolozsvár.

A Kiválósági Ösztöndíjprogram finanszírozási módja: a PADME Alapítvány támogatásával valósul

meg.

Az ösztöndíjbizottság

1) Az ösztöndíjbizottság a következő személyekből tevődik össze:

a) dr. Soós Anna, az ösztöndíjbizottság elnöke

b) dr. Szász Levente, dr. Benedek Botond, dr. Seer László, dr. Kovács Gyöngyvér, az

ösztöndíjbizottság tagjai

2) Az ösztöndíjbizottság tagjai felelnek a pályázati kiírásra beérkezett pályázatok értékeléséért és

rangsorolásáért a pályázati felhívásban előzetesen lefektetett kritériumrendszer alapján.

3) Az ösztöndíjbizottság elnöke ellenőrzi, szükség esetén módosítja, majd jóváhagyja a beérkezett

pályázatok értékelését, valamint a pályázatok rangsorát.

4) Az ösztöndíjbizottság tagjait és elnökét az egyetem rektora nevezi ki.

5) Az ösztöndíjbizottságban a PADME Alapítvány szavazati joggal bíró külső tagként vehet részt. Az

Alapítványt, mint támogatót, az ösztöndíjbizottság elektronikus úton megküldött meghívással kéri

fel a bizottságban való részt vételre.

6) A bizottság csak és kizárólag többségi döntéshozatallal dönt.
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A pályázatban résztvevő jogai és kötelességei

1) A pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételeket.

2) A pályázati kiírásban megjelölt kötelező mezők kitöltése kötelező.

3) A pályázók kötelesek határidőre beküldeni a pályázatot a pályázati kiírásban megadott módon és e-

mail címre. Amennyiben ez nem valósult meg, nem befogadható a pályázat.

4) A pályázó köteles a pályázati felhívásban és a pályázati kritériumrendszerben foglaltak alapján

alátámasztani teljesítményét.

5) A pályázó köteles a pályázatot a valóságnak megfelelően kitölteni, ellenkező esetben az

ösztöndíjbizottság mérlegelése alapján, valamint a bizottság elnökének jóváhagyásával, kizárható az

adott évi pályázatból.

6) A pályázónak jogában van fellebbezni a bizottság határozata ellen a kiértesítéstől számított 8

munkanapon belül.

Az ösztöndíjak kifizetése

1) Az ösztöndíj odaítéléséről/oda nem ítéléséről, a bizottság döntéséről szóló értesítés elektronikus

formában kerül kiküldésre minden pályázónak.

2) Az elektronikus kiértesítő levél tartalmazza az ösztöndíj összegét és indoklását.

3) A „Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj” kifizetése a források rendelkezésre állása esetén lehetséges.

4) Az ösztöndíjak kifizetéséről az egyetem rektora dönt a program ösztöndíjbizottságának javaslata

alapján.

5) Az ösztöndíj kifizetése banki átutalással történik a hallgatónak a pályázati űrlapon megadott

számlaszámára, két összegben (2021. decemberében a 2021. március–július 5 hónapos periódusra;

valamint 2022. márciusában a 2021. október–2022. február 5 hónapos periódusra).

6) Amennyiben felmerül adó és járulék az ösztöndíj kifizetések után, azt az Egyetem köteles saját

forrásából bevallani az egyetem szabályzatainak és az adott egyetem országának törvényei szerint.

7) A hallgató viseli a felelősséget azért, ha az ösztöndíjat nem kapta meg azon okból, hogy a pályázati

űrlapon helytelen számlaszámot tüntetett fel.
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8) Az ösztöndíj kifizetése felfüggesztésre kerül, ha a hallgatónak megszűnik a hallgatói jogviszonya,

vagy felfüggeszthető, ha fegyelmi eljárás indul ellene. A további ösztöndíj kifizetéséről a rektor a

hallgató kötelezettségeinek megsértéséről szóló eljárás befejezését követően dönt.

9) A pályázati felhívásban meghatározott feltételek nem teljesítése, valamint a jogtalanul felvett

ösztöndíj esetében a hallgató köteles az ösztöndíjat visszatéríteni, a BBTE Szenátusa

13 504/2017.07.18-as határozata által elfogadott Ösztöndíj Szabályzat 28. bekezdésének értelmében.
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1. SZ. MELLÉKLET – KRITÉRIUMRENDSZER

A maximálisan elérhető összpontszám 150 pont, amely 3 komponensből tevődik össze: (1) tanulmányi

teljesítmény (max. 60 pont), (2) tudományos tevékenység (max. 60 pont), (3) közéleti, közösségi

tevékenység (max. 30 pont).

1. Tanulmányi teljesítmény – max. 60 pont

A tanulmányi teljesítményre adható pontszám megállapítása a hallgató előző két egymást követő, lezárt,

aktív félév kreditekkel súlyozott számtani átlaga alapján történik. Az utolsó két lezárt félévben

megszerzett, kreditekkel súlyozott tanulmányi átlageredmény (félévenként külön-külön, max. 30 pont)

alapján történik a pontok odaítélése, pontot csak 7,00-ás átlagnál jobb eredmény esetén szerezhet a

hallgató. A mesteri képzés I. évfolyamos hallgatóinál az alapképzés utolsó két lezárt féléve kerül

figyelembevételre. A féléves és éves tanulmányi teljesítményre adott pontszám az alábbi képlettel

számolandó:

Félévi pontszám = (kreditekkel súlyozott félévi tanulmányi átlag – 7,00) × 10 pont

Éves pontszám = Egyik félévi pontszám + Másik félévi pontszám

A hallgatók tanulmányi teljesítményüket a tanulmányi osztály által kiállított igazolással kötelezően

dokumentálják.

2. Tudományos tevékenység – max. 60 pont

Az elszámolt tudományos tevékenységek a 2020-2021-es tanév megvalósításait tartalmazhatják az 2020.

október 1-étől 2021. szeptember 30-ig.

Tudományos tevékenység Pontszám Szükséges igazolás

Előadással való részvétel
tudományos konferencián

Országos – 5 pont

Nemzetközi – 10 pont

Előadás megtartásával való részvételt
igazoló hivatalos okirat vagy a
tudományos konferencia hivatalos
programjának másolata.

Tudományos publikáció Web of Science által jegyzett A publikáció DOI száma vagy közvetlen
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publikáció – 40 pont

Scopus adatbázisban
jegyzett publikáció – 25 pont

Egyéb nemzetközi
adatbázisban jegyzett
publikáció – 20 pont

elérési linkje, valamint a publikáció .pdf
formátumban való megküldése.

Nemzetközi adatbázisban
nem jegyzett publikáció – 10
pont

A publikáció online elérési linkje vagy
ennek hiányában a teljes tanulmány
elektronikus formában.

Kutatási projekt Részvétel versenykiíráson
elnyert kutatási projektben –
5 pont

Bármilyen, a versenykiíráson
megpályázott és elnyert kutatási projekt
összetételét igazoló dokumentum a
támogató szervezet részéről vagy a
kutatási projekt vezetőjének igazolása.

Erdélyi Tudományos
Diákköri Konferencia

Részvétel – 7 pont

Különdíj, dicséret – 10 pont

3. hely – 12 pont

2. hely – 14 pont

1. hely – 16 pont

Oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos
okirat, a szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva.

Országos Tudományos
Diákköri Konferencia

Részvétel – 10 pont

Különdíj, dicséret – 12 pont

3. hely – 15 pont

2. hely – 17 pont

1. hely – 20 pont

Oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos
okirat, a szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva.

Kolozsvári Egyetemista
Esettanulmány Verseny

Részvétel – 7 pont

Különdíj, dicséret, 4. hely –
10 pont

3. hely – 12 pont

2. hely – 14 pont

1. hely – 16 pont

Oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos
okirat, a szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva.

A Kárpát-medencében és
Románia területén
szervezett
országos/nemzetközi

Részvétel – 7 pont

Különdíj, dicséret – 10 pont

3. hely – 12 pont

2. hely – 14 pont

Oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos
okirat, a szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva.
Amennyiben a verseny szervezői ilyen
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esettanulmány versenyek 1. hely – 18 pont okmányt nem állítanak ki, az a BBTE
KGTK magyar tagozatának hivatalos
weboldalán szereplő híradásról szóló
nyomtatott dokumentummal
helyettesíthető.

A díjazás nélküli részvétel a nem
egyetemi vagy egyetemi szakkollégiumi
szervezésű (pl. vállalati) esettanulmány
versenyek esetén önmagában nem
pontozandó. Többfordulós verseny csak
egyszer számolható el.

A Kárpát-medencén és
Románián kívül szervezett
nemzetközi esettanulmány
verseny

Részvétel – 15 pont

Különdíj, dicséret – 25 pont

3. hely – 30 pont

2. hely – 35 pont

1. hely – 40 pont

Oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos
okirat, a szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva.

Amennyiben a verseny szervezői ilyen
okmányt nem állítanak ki, az a BBTE
KGTK magyar tagozatának hivatalos
weboldalán szereplő híradásról szóló
nyomtatott dokumentummal
helyettesíthető. A díjazás nélküli
részvétel a nem egyetemi vagy egyetemi
szakkollégiumi szervezésű (pl. vállalati)
esettanulmány versenyek esetén
önmagában nem pontozandó.

Többfordulós verseny csak egyszer
számolható el.

3. Közéleti, közösségi tevékenység – max. 30 pont

Az elszámolt közéleti és közösségi tevékenységek a 2020-2021-es tanév megvalósításait tartalmazhatják

az 2020. október 1-étől 2021. szeptember 30-ig.

Közéleti, közösségi
tevékenység

Pontszám Szükséges igazolás

Részvétel egyetemi
rendezvények szervezésében

ETDK – 10 pont

BBTE Interdiszciplináris

Szervezésben való részvételt
igazoló hivatalos okirat
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konferencia – 7,5 pont

Más, az egyetem által
(társ)szervezett oktatási vagy
tudományos rendezvény – 5
pont

(emléklap, oklevél, igazolás), a
szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével
ellátva.

Részvétel kari szintű
rendezvények szervezésében

Kolozsvári Esettanulmány
Napok – 10 pont

Más, a Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Kar
magyar tagozata által szervezett
szakmai rendezvény – 7,5 pont

Szervezésben való részvételt
igazoló hivatalos okirat
(emléklap, oklevél, igazolás), a
szervező intézmény(ek)
aláírásával és/vagy pecsétjével
ellátva.

Diákképviseleti feladatok
ellátása az egyetem szervezeti
keretein belül

Pozíciónként 5 pont A megválasztást/kinevezést
igazoló hivatalos dokumentum,
vagy bármilyen egyetemi/kari
vezető által kiállított igazolás.

Részvétel az egyetem vagy kar
népszerűsítését célzó
rendezvények szervezésében,
lebonyolításában

Rendezvényenként 7,5 pont. Az egyetem/kar vezetője által
kiállított igazolás.

Csak az egyetem vagy kar által
szervezett népszerűsítő
tevékenységek számolhatók el.

Aktív tagság a BBTE KGTK
magyar tagozatos
szakkollégiumában

Tagság – 5 pont

Vezető pozíció – 7,5 pont

Szakkollégiumi vezető
aláírásával és/vagy pecséttel
ellátott igazolás. Pályázatonként
egy szakkollégiumi tagság
számolható el, amely a pályázó
számára a legkedvezőbb
pontszámot biztosítja.

Pontegyenlőség esetén a rangsor képzésénél az 1. Tanulmányi teljesítmény kategóriában, majd a 2.

Tudományos tevékenység kategóriában szerzett pontszámok jelentenek előnyt.
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2. SZ. MELLÉKLET – PÁLYÁZATI ŰRLAP

„PALLAS ATHÉNÉ KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM”

1. Azonosító adatok

Név
Lakcím
Személyazonossági
igazolvány száma
IBAN
Szakirány
Évfolyam
Email cím
Telefonszám

2. BBTE KGTK magyar tagozatos státus

Igen/Nem Igazoló fájl megnevezése (.pdf)
BBTE KGTK magyar tagozatos hallgató

3. Tanulmányi teljesítmény (Az utolsó két lezárt félévben megszerzett, kreditekkel súlyozott

tanulmányi átlageredmény alapján)

Tanulmányi átlag Pontszám Igazoló fájl megnevezése (.pdf)
Első félév
Második félév
Összesen a két félév X
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4. Tudományos tevékenység (a 2020-2021-es tanév megvalósításait tartalmazhatják az 2020. október

1-étől 2021. szeptember 30-ig)

4.1.Tudományos konferencia részvétel (diákköri konferenciák nem ide értendőek)*

Tudományos konferencia neve Országos/Nemzetközi Pontszám Igazoló fájl megnevezése (.pdf)

Összesen X X
*a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal

4.2. Publikációk*

Publikáció adatai

Web of Science /
Scopus / Más
adatbázis
/Adatbázis nélkül

DOI szám
vagy
közvetlen
elérési link

Pont-
szám

Publikációt
tartalmazó .pdf fájl
megnevezése

Összesen X X X
*a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal

4.3. Kutatási projektek*

A kutatási projekt neve Pontszám Igazoló fájl megnevezése (.pdf)

Összesen X
*a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal

4.4. Országos/Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia*

OTDK/ETDK Részvétel/Díj Pontszám Igazoló fájl megnevezése (.pdf)

Összesen X X
*a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal
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4.5. Esettanulmány versenyek*

Esettanulmány verseny neve Részvétel/Díj
Pont-
szám

Link a BBTE KGTK Magyar
tagozatának weboldalán található
híradásra** vagy igazoló fájl
megnevezése (.pdf)

Összesen X X
*a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal
** a Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány Verseny esetén igazoló okirat szükséges

Összes pontszám a tudományos tevékenységre (max. 60 pont): ..................

5. Közéleti tevékenység* (a 2020-2021-es tanév megvalósításait tartalmazhatják az 2020. október 1-étől

2021. szeptember 30-ig)

Közéleti tevékenység megnevezése Pontszám Igazoló fájl megnevezése (.pdf)

Összesen X
*a táblázat szükség szerint bővíthető új sorokkal

Összes pontszám a közéleti tevékenységre (max. 30 pont): ..................

ÖSSZES PONTSZÁM (tanulmányi teljesítmény, tudományos tevékenység, közéleti

tevékenység): ...................................

Dátum, Helység

Aláírás


