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Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és  
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„A Felsőoktatási intézményi fejlesztéssel a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes 

javítása érdekében” elnevezésű  EFOP-3.4.3-16-2016-00008 pályázat megvalósítása során a 2017/2018-as tanév 

II. félévére vonatkozóan diákmentor ösztöndíj elnyerésére 

 

 

A Testnevelési Egyetem Tanulmányi Hivatala és az Alumni és Karrier Iroda a vonatkozó 

jogszabályok, a Testnevelési Egyetem Hallgatói Követelményrendszere, valamint „A 

Felsőoktatási intézményi fejlesztéssel a felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” elnevezésű  EFOP-3.4.3-16-2016-00008 

pályázat megvalósíthatósági tanulmánya alapján pályázatot hirdet a 2017/18-as tanév II. 

félévére vonatkozóan a Testnevelési Egyetemen diákmentor tevékenység ellátására és a 

tevékenységért járó diákmentor ösztöndíj elnyerésére, 18.000,- Ft / 5 hónapra. 
 

A pályázatot a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, nappali vagy levelező 

tagozatos, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában, alap-, 

mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésen képzésben részt vevő hallgatók 

nyújthatják be. 

 

Érvényes a pályázat: 

- ha a hallgató az előírt határidőben benyújtotta a pályázatát,  

- a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta (Neptun kód, dátum is 

szükséges) 

- csatolta a pályázati felhívásban és az útmutatóban előírt dokumentumokat, 

igazolásokat, 

- valamint a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban, az egyetem 

szabályzataiban, illetve a pályázati felhívásban és útmutatóban előírt követelményeknek. 

 

Amennyiben a fentiek közül valamelyik feltétel hiányzik, a kérelem elutasításra kerül! A 

pályázattal kapcsolatos kérdésekkel a pályázatok benyújtási határideje alatt van 

lehetősége a hallgatónak  felkeresni a Tanulmányi Hivatal oktatási referenseit vagy az 

Alumni és Karrier Iroda munkatársait. Hiánypótlásra a határidő lejárta után nincs 

lehetőség. 

 
A diákmentor ösztöndíj megállapítása a benyújtott pályázati dokumentáció alapján történik. A 

benyújtott pályázatokat a Testnevelési Egyetem általános rektorhelyettese által felkért ad hoc bizottság 

bírálja el a projekt szakmai vezetőjének szakmai vezetőjének felügyelete mellett.  
 
A pályázatok benyújtási határideje:  2018. február 28. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot két példányban szükséges benyújtani. 
1. személyesen: Ácsné Péter Krisztinánál a Tanulmányi Hivatalban történő leadással, 

2. postai úton: a Tanulmányi Hivatalnak címezve a 1123 Budapest, Alkotás utca 44. számra 

történő megküldéssel. 

 

Budapest, 2018. február 20. 

     Testnevelési Egyetem 

        Tanulmányi Hivatala, Alumni és Karrier Iroda Diákmentor Szolgálata 


