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című projekt keretében

a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatására, a hallgatók duális képzésben való részvételé-
nek támogatására

pÁlvÁznrl FELHÍvÁs

A Nyíregyházi Egyetem pályázatot hirdet a 2O2tl2o22. tanév I. félévére a Nyíregyházi Egyetem

duális képzésben résztvevő hallgatói számára a 2o2ol2o21. tanév II. félévében nyújtott telje-

sítmény alapján.

Tudnivalók a pályázat benyújtásához:

1. A pályázők köre

(1) A duális képzésre felvételt nyert és aktív hallgatók, akik szociálisan hátrányos helyzetűek és

kedvezményezett térségből érkeznek, ill. az Ösztöndíj Pályázati Szabályzat 2.6. pontja alapján

min. 15 pontot érnek el.

(2) A duális képzésben résztvevő aktív státuszú hallgatók, akik kiemelkedő tanulmányi, ill' duális

gyakorlati eredménnyel rendelkeznek, bekapcsolódnak tudományos diákköri munkába, vagy

más, objektíven mérhető, a kötelezően előírt tanulmányi munkán túlmutató, kiemelkedő tevé-

kenységet végeznek'

(3) A duális képzésben résztvevő aktív státuszú hallgatók, akik diákmentori rendszerben duális

képzésben részt vevő hal19ató(ka)t mentorálnak, vagy középiskolások számára szervezett tevé-

kenységek megvalósításában aktívan részt vesznek.

2. A pályázattal támogatandó tevékenységek

A pályázők három kategóriában pályázhatnak.

(1) Ösztöndíj utazási és szállásköltség támogatására a duális és kooperatív képzés gyakorlati

részét adó helyszín megközelítéséhez, a kiemelkedő tanulmányi, ill. duális gyakorlati, valamint

TDK eredmények elérését és közzétételét segítő tevékenységekhez (pl. üzemlátogatások, ver-

senyek, kutatási helyszínek, konferenciák, workshopok, szakmai és tudományos konzultációk

stb.).

Az utazási és szállásköltség támogatás biztosítása egyszeri támogatás, a nyertes hallgatók

számára egy összegben kerÜl kiutalásra.
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(á) Ösztöndíj hosszú távú, rendszeres, kiemelkedő duális tanulmányi, ill. duális gyakorlati, vagy

tudományos diákköri munka végzésének támogatására.

A nyertes pályázők számára a megítélt összeg az adott tanév félévében, egy összegben kerül

folyósításra.

(3) Ösztöndíj közéleti és szakmai tevékenység támogatására azoknak a duális képzésben részt-

vevő hallgatóknak, akik kiemelkedő tanulmányi vagy kutatási munkájuk mellett, szakjuknak

megfelelő kompetenciájukat, tudásukat az egyetemen kívüli lehetőségek kihasználásával igyek-

szenek gyarapítani, vagy eredményeiket bemutatni (pl' diákmentori vagy középiskolások szá-

mára szervezett tevékenységek, konferencia részvétel, külső szervezésű versenyeken való rész-

vétel).

A nyertes hallgatók számára az ösztöndU egy összegben kerül kiutalásra'

A pályázat időtaftama: 2o2L szeptember o6. - 2ozl. december 11.

P ály ázati összegek kategóriá n ként:

1.) Utazási és száltásköItség támogatása

A támogatás csak a duális gyakorlati képzés idejére pályázható. A támogatás a hallgató lakó-

helye és a duális gyakorlóhely közötti utazási költség, valamint egyéb, a duális képzéshez kap-

csolódó utazások (pl. Üzemlátogatás, versenyek, kutatási helyszínek, konferencia helyszínekre

történő utazások) támogatására pályázható. Ha a lakóhely és a duális képzőhely egy település

közigazgatási határán belü| van, támogatás nem adható.

a.) Utazási költség támogatása: max.5.ooo,- Ft/hó (15'000,- Ft/félév), amennyiben a cég

telephelye 25 km-től nagyobb távolságra Van a hallgató lakóhelyétől vagy tartózkodási

helyétől, valamint ha a cé9 nem téríti az utazási költséget (gépkocsi használat esetén 9

Ftlkm támogatás adható).

b.) Szállásköltség támogatása: max. 10.ooo,- Ftlhó (30'000,- Ftl3 hó), Nyíregyházától 30

km-től nagyobb távolságra kijáró hallgatók, akik a cég telephelyén szállnak meg' Vagy

Nyíregyházán kollégiumban laknak (igazolás bemutatásával)'

a) és b) közül csak az egyik támogatásra vehető igénybe.

c.) Konferencia részvétel, saját előadással: max. 1oo.o00,- Ftlfő (térítés számla, ill.felké-

szítő tanár igazolása alapján)
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2.) Duális tanulmányi és tudományos diákköri támogatás:

A duális gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményért, a duális vállalati partner értékelése

alapján.

a.) duális gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményért: 10.000 - 40.000 Ftlfélév

4,26-4,5 : 10.000,- Ft/félév

4,5I-4,7 5 : 20.000,- Ft/félév

4,76-5,o : 40.000,- Ft/félév

b.) TDK: 30.ooo,- Ftlfélév (leadott, konzulens tanár által elfogadott dolgozatnál)

3.) KözéIeti, szakmai tevékenységek támogatása:

a.) Diákmentori tevékenység, duálisos hallgató mentorálásáért (beszámoló és vállalati
mentor aláírása, igazolása szükséges): max. 25. 000.- Ftlfélév

b.) Külső szervezésű, megyei vagy országos Versenyen való részvételén (beszámoló és
felkészítő tanár aláírása, igazolása szükséges): max. 100 eFt/félév

c.) Beiskolázási tevékenységben való részvétel (beszámoló és szakfelelős tanár alá-
írása, igazolása szükséges): max. 10 eFt/félév

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani, amelynek tartal-

maznia kell a hallgató előző félévi duális gyakorlati eredményét. A szociális helyzet igazolására

szolgáló dokumentumokat az alábbi linken elérhető leírás szerint kell benyújtani:

http://h5. nye. hu/wp-content/uploads/2Ot7 /09/szoctam-szempontrendszer-egyetemi. pdf

A pályázatokat Tóth Miklósné részére 1 példányban kinyomtatva, aláírva (Nyíregyházi Egyetem,

,,C'' épÜlet CA144-es iroda) és elektronikus formában (toth.miklosne@nye.hu) is meg kell kÜl-

deni.

A pályázatok beadási határideje: 2o21. október 08. 14'oo

A határidő után, nem megfelelő formátumban érkezett, pontatlanul kitöltött pályázatok elbírálás

nélkül kizárásra kerülnek.

A beérkezett páIyázatok elbírá!ása: 2o2í.. október 15. 16.oo

A nyertes pályázők értesítése: 2o2L. október 22. 16.00

A pályázatok elbíráIását 7 tag Ösztondu PáIyázati Bizottság végzi.
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