NYÁRI GYAKORLATI ÖSZTÖNDÍJ
AZ ÁLATLÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
OSZTOTT KÉPZÉSEKBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓI SZÁMÁRA

A pályázat célja, hogy a laboratóriumi munkához kedvet érző, abban jobban elmélyülni
szándékozó hallgatók a nyári oktatási szünetben az ösztöndíj segítségével aktívan
bekapcsolódhassanak az őket fogadó intézetek kutatásaiba. A hallgatók ezen munkájuk során
kiterjeszthetik saját kutatásaikat, tovább integrálódhatnak az adott intézetbe és hosszabb távon
feltehetően nagyobb sikerrel kapcsolódhatnak az adott intézet által meghirdetett PhD. programokba
illetve léphetnek a munkaerőpiacra.
A pályázat az ÁOK osztott képzéseiben tanuló, BSc‐s hallgató esetében legalább három, MSc‐s
hallgató esetében egy lezárt félévvel rendelkező hallgatók számára érhető el.
A nyári gyakorlati ösztöndíj összege minimum 50 000 Ft. Az ösztöndíjat a Hallgatói Önkormányzat a
hallgatói normatíva „szakmai gyakorlati ösztöndíj” fejezetéből biztosítja. A minimum 50 000 Ft‐os
összeg ösztöndíj formájában kerül a hallgató részére kiutalásra a döntést követő 14 napon belül.
A nyári gyakorlati ösztöndíj időtartama egy hónap. A pályázó pályázatában nyilatkozik arról,
hogy ennek során legalább 168 munkaórát a pályázatban megjelölt cél megvalósításán dolgozik az
intézetben. Az intézet ugyanakkor a pályázat támogatásával nyilatkozik arról, hogy a pályázó számára
a pályázatban megjelölt téma feldolgozásához a feltételeket biztosítja. A rendszerbe az Általános
Orvostudományi Kar kutatóhelyei, illetve a pályázatokat bíráló ad hoc bizottság támogatása esetén
egyéb külső intézetek is bekapcsolódhatnak.
A nyári ösztöndíj pályázatokat a Tanulmányi Osztályra, a „Pályázat nyári kutatói ösztöndíjra”
formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A pályázatokat a pontozási útmutató alapján
rangsorolják (pontszámító excel táblázat), majd a díjazottakat az OTKAB jelöli ki a kapott pontszámok
és a pénzügyi források alapján. Az értékelési űrlapon feltüntetett teljesítmény igazolására alkalmas
(index, kongresszusi kivonatok, különlenyomatok) iratok fénymásolatai szintén benyújtandók a
Tanulmányi Osztályra. A pályázat támogatása esetén a fénymásolt iratok eredetije bemutatandó,
ösztöndíj kifizetés csak az eredeti iratok bemutatását követően tehető meg. A pályázati űrlapban
valótlan adatokat közlő hallgató kizárásra kerül.
A forráshiány miatt elutasított hallgatók esetében lehetőség van arra, hogy az ösztöndíj
minimum 50 000 Ft‐os összegének kutatóhely általi átvállalása esetén az ösztöndíjat számukra
megítéljék. Ebben az esetben a kutatóhely az ösztöndíj összegét a Hallgatói Önkormányzat részére a
döntést követő két héten belül átutalja, melyet a Hallgatói Önkormányzat 7 napon belül nyári
gyakorlati ösztöndíjként továbbutal a hallgató részére.
A hallgató teljesített nyári ösztöndíjáról a kutatóintézettől igazolást kap. A nyári ösztöndíj ezen
igazolás és az ösztöndíj segítségével végzett munkát bemutató első szerzős helyi TDK konferencia
előadással tekinthető teljesítettnek. A nyári gyakorlati ösztöndíj elnyeréséről a Tanulmányi Osztály a
hallgató kérésére igazolást állít ki. Amennyiben a hallgató nem képes a nyári ösztöndíj pályázatában
foglaltakat teljesíteni, akkor az ösztöndíj összege a Hallgatói Önkormányzatszámlájára
visszafizetendő, enélkül a hallgató abszolutóriuma nem állítható ki.
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