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A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” 
című projektje keretében

pályázatot hirdet

Kari ösztöndíj és a Műszaki Informatikai Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója 
cím elnyerésére.

A támogatás formája: kari ösztöndíj

A támogatás forrása:  A  TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a 
Pannon Egyetemen„ című projekt.

Jogosultak  köre:  A  Pannon  Egyetem  Műszaki  Informatikai  Kar  alapképzésben,  mesterképzésben  résztvevő 
nappali és levelezős hallgatói.

A pályázati felhívásra egy hallgató egy pályázatot nyújthat be, függetlenül attól, hogy hány képzésben vesz részt.
Nem kizáró ok, ha a pályázó a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 pályázat keretében  már részesült „Műszaki 
Informatikai  Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket  elért  hallgatója” kari  ösztöndíjban.  Ebben az 
esetben  az  előző  pályázat  benyújtási  határideje  (2011.  december  9.)  óta  elért  eredményeit  az  adatlap 
mellékleteként fel kell tüntetnie. Az előző pályázatra benyújtott eredményeit nem tüntetheti fel még egyszer.

A pályázati  adatlapot és  mellékleteit  zárt  borítékban,  2 példányban 2012.  május 25-én 12 óráig lehet 
benyújtani a Mérnöki Kar Dékáni Titkárságára (8200. Veszprém, C épület, földszint).
Elektronikus  formában  a  mkdekani@almos.uni-pannon.hu ÉS uviki@almos.uni-pannon.hu e-mail  címekre 
2012. május 25-én 12 óráig kell  megküldeni. A borítékon fel  kell  tüntetni a pályázó nevét  és a pályázat  
megnevezését (MIK-Kiemelkedő), továbbá: „TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 ”.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott  pályázatokról  a  Műszaki  Informatikai  Kar  Tudományos  Diákköri  Tanácsa  2012.  május  26-ig 
javaslatot tesz, mely alapján a Mérnöki Kar kari Ösztöndíj Bizottsága dönt. A 2011/2012 tanév tavaszi félévében 
a díj a Műszaki Informatikai Karon két hallgatónak ítélhető oda. 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Pannon Egyetem hallgatói juttatási és térítési szabályzata az  
irányadó.

Díjazás
A díjazott hallgatók munkájuk elismeréséért 50.000.- Ft , egyösszegű, egyszeri ösztöndíj díjazásban részesülnek.

mailto:uviki@almos.uni-pannon.hu
mailto:mkdekani@almos.uni-pannon.hu

