Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága tölti ki
Iktatási szám:
Iktatás időpontja:
Határozati szám:

PÁLYÁZATI ŰRLAP
a Pécsi Tudományegyetem doktoranduszai részére 2021/2022. tanév tavaszi félévben kiírt pályázatokhoz
Beadási határidő: 2022.06.03. (23 óra 59 perc) – palyazatok.dok@pte.hu
Egyéb információk
A pályázat kiírása előtti félév megkezdése és a pályázat kiírása között megvalósult közéleti tevékenység
számolható el. Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket
igazoló dokumentumok csak a legutóbbi pályázati ciklus óta eltelt időszakból nyújthatók be.
Hallgatói adatok
Minden sor kitöltése kötelező! Hiányos kitöltés esetén a pályázat érvénytelennek minősül!
Név:
Neptun kód:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állandó lakcím:
Kar:
Doktori iskola:
Jogviszony megszűnésének
várható időpontja1
Mobil telefonszám:
E-mail cím:
Témavezető neve, titulusa:
Témavezető elérhetősége:
Pályázott már korábban:
Pályázati kategóriák
Az adott kategória csak hiánytalanul kitöltött adatlap esetén értékelhető! Csak
egyértelműen jelölt kategória vehető figyelembe!
Kategória:
Alkategória:
Kelt:

év

hónap

. nap

1

Hallgatói jogviszony igazolás alapján.
hiányában a pályázat érvénytelennek minősül!

2 Aláírás

1

Pályázó aláírása2

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott pályázó, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) jelen pályázatom során megadott személyes adataimat megismerje,
és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, és nyilvántartsa. A pályázat elnyerése esetén vállalom a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj Pályázati Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) és a kiírás szerinti kötelezettségek teljesítését, valamint e
kötelezettségek elmulasztása esetén a Szabályzatban meghatározott jogkövetkezmények velem szembeni alkalmazását, továbbá hozzájárulok, hogy a PTE DOK a fenti adatokat, valamint a pályázatom záró beszámolójában
található dokumentumokat a Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj, illetve a PTE Doktorandusz
Alumni Rendszer keretében kezelje és felhasználja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és
tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom.

Kelt:

év

hónap

. nap
Pályázó aláírása3

6 Aláírás

hiányában a pályázat érvénytelennek minősül!
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Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

Mellékletek4
Melléklet kódja5

Kelt:

év

Melléklet megnevezése

hónap

. nap
Pályázó aláírása6

4

Az itt fel nem tüntetett mellékleteket a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága nem veszi figyelembe.
A pályázó a csatolt mellékletet mely soron kívánja elszámolni. Példa: T01 (a melléklet kódja): Felsőfokú („C1”), komplex típusú,
szakmai nyelvvizsga (melléklet megnevezése)
6 Aláírás hiányában a pályázat érvénytelennek minősül!
5
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Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

Konferencia-előadás adatlap
A jobb oldali oszlopban kérjük, tüntesse fel a konferencia adatait.
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe!
Kötelező dokumentumok:
(PTE DOK TJB tölti ki)
• Konferencia felhívása:

Igen/Nem

• Munkaterv és tervezett költségterv a 3. sz. melléklet alapján (kidolgozottsága, szakmai megalapozottsága: max. 20 pont)
Pontszám (max. 20):
• Aktív hallgatói jogviszony-igazolás (Tanulmányi Osztály által hitelesített) Igen/Nem
Tervezett konferencia adatai
Konferencia neve:
Konferencia címe7:
Konferencia webcíme:
Munkanyelv:
Konferencia időtartam8 :
Egyéb:
Megpályázott összeg:
Kelt:

év

hónap

. nap
Pályázó aláírása9

8

év, hónap, nap - év, hónap, nap

9 Aláírás

hiányában a pályázat érvénytelennek minősül!
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Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

Egyéb szakmai tevékenység adatlap
A jobb oldali oszlopban kérjük, tüntesse fel a tervezett tevékenység adatait.
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe!
Kötelező dokumentumok:
(PTE DOK TJB tölti ki)
• Munkaterv és tervezett költségterv a 3. sz. melléklet alapján (kidolgozottsága, szakmai megalapozottsága: max. 20 pont)
Pontszám (max. 20):
• Aktív hallgatói jogviszony-igazolás (Tanulmányi Osztály által hitelesített) Igen/Nem
Tervezett tevékenység adatai
Tevékenység megnevezése:
Helyszíne10:
Tevékenység webcíme:
Munkanyelv:
Időtartama11 :
Egyéb:
Megpályázott összeg:
Kelt:

év

hónap

. nap
Pályázó aláírása12

12

Aláírás hiányában a pályázat érvénytelennek minősül!
Ország, cím
11
év, hónap, nap - év, hónap, nap
10
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Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

Általános tevékenységek adatlap - Tudományos Kategória
A jobb oldali oszlopban kérjük, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a Szabályzatban megjelölt időszakban (db)! A pontszám kalkulációját a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága végzi.
Az itt felsorolt tevékenységek mind a Konferencia- előadás (K), mind az Egyéb szakmai tevékenység (SZ) pályázat esetén figyelembe vételre kerülnek. Mindkét kategóriára történő pályázat benyújtása esetén is elég az
Általános tevékenységek adatlapot egyszer kitölteni, és az ezen űrlaphoz tartozó mellékleteket egyszer csatolni!
Általános teljesítmények

Db

T01

Felsőfokú („C1”), komplex típusú, szakmai nyelvvizsga [1]

7 pont

T02

Felsőfokú („C1”), komplex típusú nyelvvizsga [1]

5 pont

T03

Középfokú („B2”), komplex típusú, szakmai nyelvvizsga [1]

3 pont

T04

Középfokú („B2”), komplex típusú nyelvvizsga [1]

1 pont

T05

PTE bármely szakkollégiumának elnökségi vagy
vezetőbizottsági tagja

5 pont

T06

Tudományos szervezet tagja

2 pont

T07

Tudományos szervezet vezetőségi tagja (elnökségi vagy
vezetőbizottsági tag)

4 pont

Tudományos művek
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített tudományos művek vehetők figyelembe!
Publikáció (teljes szövegű)
T08

Elsőszerzős publikáció [2]

20 pont

T09

Másodszerzős és társszerzős publikáció [4]

15 pont

T10

Önálló publikáció [5]

25 pont

T11

Idegen nyelvi plusz pont [3]

+5 pont

Könyvfejezet vagy részlet
T12

Könyvfejezet vagy részlet [6]

8 pont

T13

Idegen nyelvi plusz pont [3]

+3 pont
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Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

Könyv, kötet
T14

Elsőszerzős kötet [7]

25 pont

T15

Másodszerzős és Társszerzős kötet [8]

20 pont

T16

Önálló kötet [9]

30 pont

T17

Idegen nyelvi plusz pont [3]

+8 pont

T18

Kötet szerkesztés

7 pont

T19

Kötet társszerkesztés

5 pont

Egyéb tudományos művek
T20

Recenzió, kritika [10]

3 pont

T21

Fordítás [11]

2 pont

Tudományos versenyek
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített versenyeredmények vehetők figyelembe!
T22

Kari tanulmányi verseny I. helyezés

3 pont

T23

Kari tanulmányi verseny II. helyezés

2 pont

T24

Kari tanulmányi verseny III. helyezés

1 pont

T25

Egyéb, megyei, regionális vagy országos tanulmányi verseny I.
helyezés

6 pont

T26

Egyéb, megyei, regionális vagy országos tanulmányi verseny II.
helyezés

5 pont

T27

Egyéb, megyei, regionális vagy országos tanulmányi verseny III.
helyezés

4 pont

Tudományos, szakmai és konferencia előadások
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített tudományos előadások vehetők figyelembe!
Konferencia részvételek
T28

Nemzetközi konferencián szóbeli, önálló előadás

12 pont

T29

Nemzetközi konferencián szóbeli, társszerzős előadás

7 pont

T30

Országos konferencián szóbeli, önálló előadás

7 pont

T31

Országos konferencián szóbeli, társszerzős előadás

5 pont

T32

Poszter szekció [12]

3 pont

T33

Idegen nyelvi plusz pont [3]

+3 pont

T34

Egyetemi, szakkollégiumi előadás

2 pont
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Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
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Rendezvény-, konferencia-szervezés
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban szervezett rendezvények vehetők figyelembe!
T35

Nemzetközi konferencia, rendezvény szervezése [13]

10 pont

T36

Országos, regionális konferencia, rendezvény szervezése [13]

8 pont

T37

Egyéb konferencia, rendezvény szervezése (pl.: szakkollégiumi)

3 pont

[1] Ugyanabból a nyelvből csak a felsőbb szintű nyelvvizsga vehető figyelembe.
[2] Az adott műnek több szerzője van, de a pályázó az első szerző (publikáció szerzői közül a legelső helyen
áll)
[3] Adott kategóriában szereplő tudományos mű, idegen nyelven
[4] Az adott műnek több szerzője van, a pályázó nem az első szerző (publikáció szerzői közül bármely helyen
áll, kivéve a legelső)
[5] Az adott műnek csak egy szerzője van: a pályázó
[6] Legalább 20 oldal kiadás terjedelmű könyvrész, fejezet (a szerzőnek szerepelni kell a könyv szerzőinek
felsorolásában)
[7] Az adott könyvnek, kötetnek több szerzője van, de a pályázó az első szerző (a könyv szerzői közül a legelső
helyen áll)
[8] Az adott könyvnek több szerzője van, a pályázó nem az első szerző (a könyv szerzői közül bármely helyen
áll, kivéve a legelső)
[9] Az adott könyvnek csak egy szerzője van: a pályázó
[10] Egyéb szakmailag releváns mű kritikája minimum 6000 karakter (szóközökkel) terjedelemben, tudományos szaklapi megjelenéssel
[11] Egyéb szakmailag releváns mű fordítása/szakfordítása minimum 6000 karakter (szóközökkel) terjedelemben, tudományos szaklapi megjelenéssel
[12] Tudományos konferencián a poszter szekcióban történő szereplés, tudományos vizsgálat bemutatás
[13] Csak tudományos igényű rendezvény szervezése fogadható el.
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Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
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Általános tevékenységek adatlap - Művészeti Kategória
A jobb oldali oszlopban kérjük, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a Szabályzatban megjelölt időszakban (db)! A pontszám kalkulációját a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága végzi.
Az itt felsorolt tevékenységek mind a Konferencia- előadás (K), mind az Egyéb szakmai tevékenység (SZ) pályázat esetén figyelembe vételre kerülnek. Mindkét kategóriára történő pályázat benyújtása esetén is elég az
Általános tevékenységek adatlapot egyszer kitölteni, és az ezen űrlaphoz tartozó mellékleteket egyszer csatolni!
Általános teljesítmények

Db

M01

Felsőfokú („C1”), komplex típusú, szakmai nyelvvizsga [1]

7 pont

M02

Felsőfokú („C1”), komplex típusú nyelvvizsga [1]

5 pont

M03

Középfokú („B2”), komplex típusú, szakmai nyelvvizsga [1]

3 pont

M04

Középfokú („B2”), komplex típusú nyelvvizsga [1]

1 pont

M05

PTE bármely szakkollégiumának elnökségi vagy
vezetőbizottsági tagja

5 pont

M06

Művészeti szervezet tagja

2 pont

M07

Művészeti szervezet vezetőségi tagja (elnökségi vagy
vezetőbizottsági tag)

5 pont

Előadói, alkotói tevékenységek - zeneművészet
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített tevékenységek vehetők figyelembe!
M08

Mesterkurzus – hazai [2]

10 pont

M09

Mesterkurzus – külföldi [2]

15 pont

M10

Egyéni kiadványok (pl. CD) – hazai [3]

5 pont

M11

Egyéni kiadványok (pl. CD) – külföldi [3]

8 pont

M12

Hangverseny – hazai [4]

15 pont

M13

Hangverseny – külföldi [4]

20 pont

M14

Egyéb fellépés (pl. koncert, előadás)

2 pont

Alkotói tevékenységek – képzőművészet, építőművészet
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített tevékenységek vehetők figyelembe!
M15

Kiállítás – hazai [5]

10 pont

M16

Kiállítás – külföldi [5]

15 pont

M17

Katalógus – hazai [6]

5 pont

M18

Katalógus – külföldi [6]

7 pont

M19

Pályázat – hazai [7]

15 pont
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M20

Pályázat – külföldi [7]

20 pont

Konferencia részvételek
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített tevékenységek vehetők figyelembe!
M21

Nemzetközi konferencián szóbeli, önálló előadás

12 pont

M22

Nemzetközi konferencián szóbeli, társszerzős előadás

7 pont

M23

Országos konferencián szóbeli, önálló előadás

7 pont

M24

Országos konferencián szóbeli, társszerzős előadás

5 pont

M25

Egyéb ismertető előadás, workshop előadás

3 pont

M26

Idegen nyelvi plusz pont [3]

+3 pont

Tudományos publikáció
Csak a Szabályzatban megjelölt időszakban teljesített tevékenységek vehetők figyelembe!
M27

Önálló tanulmány (magyar nyelven)

5 pont

M28

Önálló tanulmány (idegen nyelven)

10 pont

M29

Könyvfejezet vagy könyvrészlet (magyar nyelven) [8]

5 pont

M30

Könyvfejezet vagy könyvrészlet (idegen nyelven) [8]

10 pont

M31

Könyv (magyar nyelven)

15 pont

M32

Könyv (idegen nyelven)

20 pont

[1] Ugyanabból a nyelvből csak a felsőbb szintű nyelvvizsga vehető figyelembe.
[2] Mesterkurzuson való részvétel és annak elvégzése fogadható el.
[3] A Nemzetközi Szabványos Hangfelvételi Kóddal (ISRC kóddal) ellátott, hazai vagy nemzetközi kiadók által
megjelentetett zenei művek fogadhatók el.
[4] Hazai vagy külföldi hangversenyen való fellépés fogadható el
[5] Hazai vagy külföldi kiállításon való részvétel fogadható el, ahol a pályázó művét bemutatták a nagyközönség számára.
[6] A pályázó művének katalógusban való bemutatása fogadható el.
[7] Hazai vagy külföldi pályázaton való sikeres szereplés fogadható el.
[8] Legalább 20 oldal terjedelmű könyvrész, fejezet (a szerzőnek szerepelnie kell a könyv szerzőinek felsorolásában).
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Kitöltési útmutató
Általános információk
Kitöltés előtt gondosan tanulmányozza át a kitöltési útmutatót!
Fontos információk:
• A munkatervben térjen ki az alábbi kérdéskörökre: a konferencia, esemény mennyiben járul hozzá szakmai fejlődéséhez, a tevékenység, konferencia eredménye és további hasznosíthatósága, szerzett tapasztalatok tovább adásának módja.
• A kötelezően csatolandó költség- és munkatervet a Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
Szabályzatának 3. sz. mellékletében található formanyomtatvány alapján kell benyújtani. Ettől eltérő
dokumentumot a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága nem fogad el!
• A költségkalkuláció tartalmazza a következő tényezőket: utazás módja, útiköltség, szállásköltség, regisztrációs vagy részvételi díj, egyéb költségek.
• Egy sorhoz több igazolás is tartozhat, valamennyi kért igazolás csatolása kötelező!
• Amennyiben egy adatlap valamely sorához nem csatolja a szükséges igazolást a megfelelő formában, az
adatlap azon sora nem értékelhető!
• Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya esetén a teljes adatlap érvénytelen (0 pontos), az egyes sorokra nem adható pontszám!
• A „Mellékletek” résznél valamennyi csatolt dokumentum feltüntetése kötelező! A fel nem tüntetett dokumentumok a pályázat során nem vehetőek figyelembe! Túl kevés hely esetén pótlap használata megengedett, ez esetben a pótlapot írja alá és tüntesse fel a csatolás tényét!
• Egy adott szereplés/eredmény/tagság csak egy soron számolható el! Amennyiben egy eredmény több
soron is feltüntetésre kerül, az eredmény nem vehető figyelembe, így kérjük, gondosan válassza meg,
hol kéri az eredmény elszámolását! Ez alól kivételt csak kiállításon és katalógusban is megjelent
tevékenységek jelentik.
• Nemzetközi verseny/program/rendezvény Külföldi előadó vagy résztvevő részvételével zajló program,
amennyiben a résztvevő/előadó nem csereprogram keretén belül tartozódik Magyarországon vagy részben/egészben külföldön zajló program.
• Országos verseny/program/rendezvény: Legalább 6 megyére meghirdetett program
• Regionális verseny/program/rendezvény: Legalább 2 megyére meghirdetett program
• Külföldi konferencia Nem Magyarország területén megrendezett szakmai konferencia.
• Hazai konferencia Nem a dél-dunántúli régióban megrendezett szakmai konferencia.
• Regionális konferencia A dél-dunántúli régióban megrendezett szakmai konferencia
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Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
Kiemelkedő Tudományos és Mű vészeti Ösztöndíj
1. sz. melléklet

Igazolási rend
Valamennyi beadott adatlapon feltüntetett kötelező dokumentumokon felül csatolandó további igazolások. A
mellékletekre kérjük, tüntesse fel, mely sor esetén vegyük figyelembe az adott dokumentumot!
A nem beazonosítható dokumentumokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottság nem tudja figyelembe venni!
Hiányzó vagy nem megfelelő igazolás esetén az adott sorhoz tartozó tevékenység nem értékelhető!
Igazolások valamennyi adatlap esetén:
Minden igazolás esetén másolat benyújtása elegendő.
A PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága fenntartja a jogot az eredeti dokumentumok megtekintésre történő
bekérésére.
Ennek megtagadása a pályázat elutasítását vonhatja maga után.

T01-T04

Nyelvvizsga bizonyítvány

T05

Szakkollégium elnökének, alelnökének igazolása

T06-T07

Tudományos szervezet vezetőjének igazolása

T08-T21

A kiadvány ISSN/ISBN számot, megjelenés időpontját, valamint tartalomjegyzéket,
illetve a leközölt mű első oldalát tartalmazó oldalai, vagy kiadói igazolás, vagy
publikációs és konferencia jegyzék és nyilatkozat, amelyben a Pályázó polgári és
büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik arról, hogy publikációs jegyzéke
teljes mértékben megfelel a valóságnak

T22-T27

Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről

T28-T34

Névre szóló felkérő levél/programfüzet vagy szervező igazolása

T35-T37

Rendező szervezet vezetőjének igazolása

M01-M04

Nyelvvizsga bizonyítvány

M05-M07

Szakkollégium elnökének, alelnökének igazolása

M08-M09

Szervezői igazolás

M10-M11

Zenei mű és kiadó megnevezése, kiadás dátuma, ISRC

M12-M16

Plakát, meghívó, szervezői igazolás

M17-M18

A katalógus ISBN/ISSN vagy DOI azonosítója, megjelenés időpontja, a művet
bemutató oldal

M19-M20

Oklevél, pályázatot kiíró szervezet igazolása

M21-M26

Névre szóló felkérő levél/programfüzet vagy szervezői igazolás

M27-M32

A kiadvány ISBN/ISSN vagy DOI azonosítója, megjelenés időpontját, valamint
tartalomjegyzéket, illetve a leközölt mű első oldalát tartalmazó oldalai.

Nem egyértelmű, vagy ellentmondásos pályázat esetén a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága a pályázat
elbírálása céljából további dokumentumok csatolását, pótlását kérheti a pályázótól, illetve kezdeményezheti a
hallgató bizottsági ülésen történő személyes meghallgatását.
Jelen útmutatóban és az adatlapokon feltüntetett dokumentumok (hiány)pótlására nincs lehetőség!
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