ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATOK
BENYÚJTÁSÁHOZ
1: Tanulmányi eredmény (csak a Ba/Ma/Osztatlan kategóriánál
releváns)
2: Nyelvvizsga (Nem kérünk róla igazolást, viszont ebből az okból
kifolyólag, csak azok a nyelvvizsgák érnek pontot, amelyek benne
vannak a Neptunban)
3: Motivációs levelet NEM kérünk (Vállalati Ösztöndíjnál KÉRÜNK)

4: Konferencia/Poster: Az OTDK/TDK előadások NE a konferencia
fülnél szerepeljenek, hanem CSAK az OTDK/TDK fülnél. Az előadás
teljes anyaga NEM kell, csak az előadás megtartásáról szóló
igazolás. Ha egy konferencián való előadást szeretnél igazolni,
mindenféleképp olyan iratot csatolj (programfüzetet, melyben
szerepel a neved és az előadásod címe, de ez az irat lehet akár a
szervezőktől utólagosan bekért részvételt igazoló e-mail print
screen-elt verziója is, vagy a szervezők által kiállított
konferenciaigazolás), melyből egyértelműen kitűnik, hogy előadást
tartottál a konferencián.
Ha poster van, akkor a postert is pdf formátumban kérjük feltölteni.
Konferencián való részvétel előadás megtartása nélkül nem
pontértékű teljesítmény.

5: Publikációk: publikációk igazolásához a publikációs listán kívül
kérjük, hogy csatoljátok MINDEN PUBLIKÁCIÓTOK esetében a
szkennelt első oldalt is, így bizonyítva, igazolva, hogy a publikáció
valóban megjelent az adott folyóiratban, kiadványban, könyvben.
Enélkül a listában szereplő publikációkat sajnos nem tudjuk
elfogadni. Online publikációk esetében, ha a listán szerepel az
elérhetőségi link, a publikáció elfogadásra kerül. (A témavezető
nyilatkozata arról, hogy a publikációs listád valós, sajnos nem
elegendő igazolás.)
Könyvek esetében kérjük csatoljátok a könyv belső címoldalát
illetve copyrightoldalának szkennelt változatát, szintén igazolva a
megjelenést.
Megjelenés alatt álló publikációk esetében szintén igazolást
kérünk, akár a kiadó/szerkesztő/a folyóiratnál illetékes személy
nyilatkozatát a megjelenésről szkennelt formában, akár a
megjelenésről szóló e-mail print-screen-elt változatát.
MTMT link: Nem kötelező, opcionálisan választható
6: TDK/OTDK: Okleveleket fogadunk el részvétel és helyezés
igazolására.
7: Demonstrátor: Szerződést vagy igazolást fogadunk el.
8: Egyéb kategóriák: Tudományos, szakmai, sportolói, művészeti,
közösségi tevékenységről igazolás

Útmutató a Modulóra való feltöltéshez:
A beadott fileokat a következőképpen kérjük feltölteni:
A dokumentumok a megfelelő fülnél legyenek feltöltve! A
dokumentumokat csak PDF-ben fogadjuk el!
Ha nincs igazolás az adott tevékenységről, akkor az nem ér
pontot!
A fileokat összescannelve kérjük feltölteni a megadott fülhöz 1 db
pdf fileként. 1 db fájl mérete nem haladhatja meg a 3MB-ot. A
nagyobb fájlok feltöltéséhez ajánljuk a PDF Compressor
programokat.
CSAK A VÁLLALATI ÉS AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI
KATEGÓRIÁKNÁL: Minden feltöltött pdf filenak legyen egy
fedőlapja, amelyen szerepel egyesével elnevezve a file-ban
szereplő összes dokumentum. (lásd: Minta)
Összegezve tehát:
- Legyen mindenről igazolás!
- Áttekinthető és precíz pályázat!
A Bíráló Bizottság bizalommal tekint a jövőbeli pályázatok,
pályázók elé is, bíztatva minden kiváló hallgatót a jelentkezésre!
Ha a fentiekben meghatározott feltételeknek nem felel meg
formailag és/vagy tartalmilag a benyújtott pályázat, akkor a
pályázat érvénytelen és nem kerül elbírálásra!

