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„BBTE Közgáz Tehetségtámogató ösztöndíj” 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem  

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának magyar tagozatos hallgatói számára 

Jelen dokumentum a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi 

Karának magyar tagozata (a továbbiakban BBTE KGTK MT) Bálint Csaba (a Román Nemzeti Bank 

igazgatótanácsi tagja, a BBTE KGTK MT társult oktatója) támogatásával megvalósuló „BBTE Közgáz 

Tehetségtámogató ösztöndíj” pályázati felhívása. 

 

A „BBTE Közgáz Tehetségtámogató ösztöndíj” keretein belül maximum 2 hallgató részére nyújtható 

támogatás, hallgatónként 2500 RON értékben.  

 

A pályázatra jogosultak köre (egyidejű feltételteljesítés esetén):  

1. 2022 júniusában fejezték be a BBTE KGTK MT valamelyik szakirányának alapképzését, beleértve 

a sikeres államvizsgázást. 

2. Legfeljebb 6 félév alatt elvégezték a BBTE KGTK MT alapképzését. 

3. A BBTE KGTK MT valamelyik mesterképzésén fogják folytatni a tanulmányaikat 2022 

októberétől. 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: elektronikusan a karolina.gabor@econ.ubbcluj.ro e-mail címre 

„Pályázat” subject-tel 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. július 15. (péntek), 23:59 

mailto:karolina.gabor@econ.ubbcluj.ro
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A pályázathoz csatolandó mellékletek listája (a. pont kivételével .pdf formátumban): 

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

alapján) 

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

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

c. Tudományos publikáció(k) (ha aktuális) 

d. 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) 

e. 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), amennyiben a 

BBTE KGTK magyar tagozatának hivatalos weblapján nincs erre vonatkozó híradás, különben a 

híradás linkje.  

f. 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 linkje.  

 

Kapcsolattartás formái a pályázó és a pályázat kiírója közt: elektronikusan a 

karolina.gabor@econ.ubbcluj.ro e-mail címen. 

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

Az ösztöndíjbizottság 

1) Az ösztöndíjbizottság a következő személyekből tevődik össze: 

a) Bálint Csaba, az ösztöndíjbizottság elnöke 

b) dr. Cardoș Ildikó-Réka és dr. Györfy Lehel-Zoltán, 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. 

mailto:karolina.gabor@econ.ubbcluj.ro
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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. 

Az ösztöndíjak kifizetése 

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

formában kerül kiküldésre minden pályázónak. 

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

számlaszámára, egy összegben (2022. októberében). 

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

űrlapon helytelen számlaszámot tüntetett fel.  

4) Az ösztöndíj kifizetése felfüggesztésre kerül, ha a hallgatónak megszűnik (2022. októberére nem 

alakul ki) a hallgatói jogviszonya, vagy felfüggeszthető, ha fegyelmi eljárás indul ellene.  

5) 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 

Az összpontszám 2 komponensből tevődik össze: (1) tanulmányi teljesítmény (max. 150 pont), (2) 

tudományos/szakmai tevékenység (max. 5 eredmény). 

1. Tanulmányi teljesítmény – max. 150 pont 

A tanulmányi teljesítményre adható pontszám megállapítása a hallgató BBTE KGTK MT alapképzésén 

elért kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga (a 3 év átlaga, államvizsga eredmény nélkül) alapján 

történik.  

Pontszám = (kreditekkel súlyozott alapképzéses tanulmányi átlag – 5,00) × 30 pont 

A hallgatók tanulmányi teljesítményüket nem szükséges a tanulmányi osztály által kiállított igazolással 

kötelezően dokumentálják, ezek hitelességét az ösztöndíjbizottság ellenőrzi a titkárság segítségével. 

2. Tudományos/szakmai tevékenység  

Az elszámolt tudományos/szakmai tevékenységek a BBTE KGTK MT alapképzési időszakának 

megvalósításait tartalmazhatják. Legfeljebb 5, a pályázó számára legkiemelkedőbb, és számára a 

legkedvezőbb pontszámot jelentő eredményt lehet a pályázatban feltüntetni. 

Tudományos/szakmai 

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 

publikáció – 40 pont 

Scopus adatbázisban 

jegyzett publikáció – 25 pont 

Egyéb nemzetközi 

adatbázisban jegyzett 

publikáció – 20 pont 

A publikáció DOI száma vagy közvetlen 

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 Bármilyen, a versenykiíráson 
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elnyert kutatási projektben – 

5 pont 

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. 

Link is elfogadott a BBTE KGTK MT 

weboldalának híradásáról (ha szerepel 

benne a pályázó eredménye). 

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. 

Link is elfogadott a BBTE KGTK MT 

weboldalának híradásáról (ha szerepel 

benne a pályázó eredménye). 

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. 

Link is elfogadott a BBTE KGTK MT 

weboldalának híradásáról (ha szerepel 

benne a pályázó eredménye). 

A Kárpát-medencében és 

Románia területén 

szervezett 

országos/nemzetközi 

esettanulmány versenyek 

Részvétel – 7 pont 

Különdíj, dicséret – 10 pont 

3. hely – 12 pont 

2. hely – 14 pont 

1. hely – 18 pont 

Oklevél vagy részvételt igazoló hivatalos 

okirat, a szervező intézmény(ek) 

aláírásával és/vagy pecsétjével ellátva. 

Link is elfogadott a BBTE KGTK MT 

weboldalának híradásáról (ha szerepel 

benne a pályázó eredménye). 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. 

Link is elfogadott a BBTE KGTK MT 

weboldalának híradásáról (ha szerepel 

benne a pályázó eredménye). A díjazás 
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nélküli részvétel a nem egyetemi vagy 

egyetemi szakkollégiumi szervezésű (pl. 

vállalati) esettanulmány versenyek esetén 

önmagában nem pontozandó. 

Többfordulós verseny csak egyszer 

számolható el. 

 

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

Tudományos/szakmai tevékenység kategóriában szerzett legnagyobb pontszámú eredmény pontszáma 

jelentenek előnyt.  



 

 

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

7 
 

2. SZ. MELLÉKLET – PÁLYÁZATI ŰRLAP 

„BBTE KÖZGÁZ TEHETSÉGTÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” 

1. Azonosító adatok 

Név   

Lakcím   

Személyazonossági 

igazolvány száma   

IBAN  

Alapképzéses 

(2022. júniusában 

elvégzett) 

szakirány   

Mesteris szakirány 

(2022. októbertől)  

Email cím  

Telefonszám  

 

2. Kizáró kritériumok 

  Igen/Nem 

2022 júniusában fejeztem be a BBTE KGTK MT valamelyik szakirányának alapképzését, 

beleértve a sikeres államvizsgázást.   

Legfeljebb 6 félév alatt elvégeztem a BBTE KGTK MT alapképzését.  

A BBTE KGTK MT valamelyik mesterképzésén fogom folytatni a tanulmányaimat 2022. 

októberétől.  

 

3. Tanulmányi teljesítmény (A három év tanulmányi átlaga, kreditekkel súlyozva) 

  Tanulmányi átlag* Pontszám 

Eredmény     

*Az államvizsga eredménye nem képezi az elbírálás tárgyát. 

4. Tudományos/szakmai tevékenység (a BBTE KGTK MT alapképzéses időszak 5 

legkiemelkedőbb eredménye) 



 

 

Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

8 
 

Tudományos/szakmai eredmények* 

Tudományos konferencia neve / 

Publikáció szerzői és címe /  

Esettanulmány verseny neve 

Publikáció: Web of 

Science / Scopus / 

Más adatbázis 

/Adatbázis nélkül 

Esettanulmány 

verseny, ETDK, 

OTDK: 

Részvétel/Díj 

Pont-

szám 

Link vagy igazoló fájl megnevezése 

(.pdf) 

    

    

    

    

    

Összesen X  X 

*a táblázat nem bővíthető új sorokkal  

 

 

ÖSSZES PONTSZÁM (tanulmányi teljesítmény + tudományos/szakmai tevékenység): 

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

 

Dátum, Helység 

          Aláírás 


