TISZTELT ÖSZTÖNDÍJASOK!
A Pályázati Kiírásban és az Ösztöndíj Működési Szabályzatában meghatározottak szerint az ösztöndíjas
köteles a vállalt kutatási tervben rögzített feladatok végrehajtásáról szakmai záró beszámolót
(továbbiakban Beszámoló) benyújtani, (Tehetséggel fel pályázat esetén az ösztöndíjat elnyert
ösztöndíjas a szakmai záró beszámolója keretében tételesen ismerteti az ösztöndíjas időszak alatt
feldolgozott szakirodalmakat), valamint a beszámoló része a témavezetői szakmai értékelés, továbbá
az ösztöndíjas és a témavezető közötti konzultációt igazoló mindkét fél által aláírt konzultációs lap.
A szakmai záró beszámolók elfogadását, elutasítását és minősítését a fogadó felsőoktatási intézmény,
jelen esetben a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban Egyetem) Rektor által kijelölt szakmai bíráló
bizottság legkésőbb 2019. július 31. napjáig végzi és utána az ösztöndíjasokat az ÚNKP felelős e-mailen tájékoztatja az eredményről.
Ösztöndíjasok szakmai záró beszámolójának minősítése:
- nem megfelelő (minősítés esetén az ösztöndíjas a Pályázati Kiírás szerint, az Ösztöndíjszerződésében
vállaltaknak megfelelően köteles visszafizetni az Egyetemnek a teljes ösztöndíját)
- megfelelő
- kiváló
A Beszámoló papír alapon történő leadási és egyben a dokumentumok felöltési határideje 2019. május
22-e 13:30.
Papír alapú leadás helyszíne: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1., Igazgatási Épület
209-es iroda, Györgyné Kékesi Ilona, h-p: 8-13:30. A Beszámoló postázása esetén az ösztöndíjas
felelőssége, hogy az a megadott határidőig megérkezzen.
Papír alapon kizárólag a következő dokumentációt legyen kedves a megadott határidőig leadni:
az Ön és a témavezetője által is aláírt Beszámolót,
az eredeti, pecsétes igazolásokat a konferencia részvételekről, cikk megjelentetésekről,
versenyeredményekről, stb. (a májusi ÚNKP konferencia részvételt és az ÚNKP
Tanulmánykötetbe a cikk leadását/befogadását nem kell igazolni),
a témavezető által aláírt Témavezetői Szakmai Értékelést (továbbiakban: Értékelés)
A Beszámolóját és annak mellékleteit a következő linkre legyen kedves feltölteni:
https://tud.sze.hu/formdesigner/shownewform/formid/1027
Kérem, minden feltöltött anyagot nevezzen el a következőképpen: A saját neve után írja a feltöltött
dokumentum típusát ékezetek nélkül, szóközökkel vagy alulvonásokkal elválasztva a szavakat.
Kötelezően feltöltendő dokumentumok:
- konzultációs lap májusig kitöltve
- az Ön és a témavezetője által is aláírt Beszámoló,
- a Beszámoló aláírás nélkül, szerkeszthető formátumban,
- az eredeti, pecsétes igazolások a konferencia részvételekről, cikk megjelentetésekről,
versenyeredményekről, stb. (a májusi ÚNKP konferencia részvételt és az ÚNKP
Tanulmánykötetbe a cikk leadását/befogadását nem kell igazolni),
- a témavezető által aláírt Értékelést,
- az Értékelést aláírás nélkül, szerkeszthető formátumban
- kutatási tevékenységét alátámasztó mellékletek 1 file-ban feltöltve (cikkek, konferencia
előadások, kutatást más módon bemutató mellékletek, stb.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan feltöltött dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír
alapon, határidőben, a meghatározott helyszínen és időintervallumban leadott hiánytalanul, magyar
nyelven kitöltött és aláírt Beszámolóval és az eredeti igazolásokkal együtt érvényes. A feltöltött és a
papír alapon leadott anyagok módosítására, utólagos pótlására nincs lehetőség. A hiányosan leadott
Beszámolók elutasításra kerülnek, melyek minősítése automatikusan nem megfelelő lesz.

Segédlet a Beszámoló kitöltéséhez:
A kiegészítő beszámoló helyett a Beszámolóba, az 1/b pontba tudják beírni a leadás utánra tervezett
vállalásokat, tevékenységeket. Ennek kitöltése mindenkire nézve kötelező, mert június hónapra is
kapnak ösztöndíjat, ill. a Bólyai+ kategória kivételével júniusban még kötelező 1 konzultáción részt
venni és a Tehetséggel fel kategória pályázóinál 1 szakirodalmat feldolgozni. Ehhez a ponthoz írhatja
az ösztöndíjhoz kapcsolódóan a május végére, júniusra tervezett tevékenységeit, konferencia
részvételeket, cikk megjelenéseket, kutatást, stb. is.
2019. június 30-ig (utolsó munkanap 2019. június 28.) szükséges leadni az Igazgatási Épület
209-es irodában a véglegesített, aláírt konzultációs lapot, ill. eddig a dátumig feltölteni az 1/b pontba
leírt vállalások/tevékenységek igazolásait, cikkeket, stb. az alábbi linken:
https://tud.sze.hu/formdesigner/shownewform/formid/1029
Az 1/c pontnál azokat a vállalásokat sorolja fel és indokolja röviden, amiket a pályázat benyújtásakor
(Tehetséggel fel kategóriánál szeptemberben) leadott Kutatási Tervében leírt/vállalt, de biztosan nem
fognak megvalósulni 2019. június 30-ig.
Az 1/d pontnál csak listaszerű leírást várunk a megadott szempontok szerint, magát a cikket a
kötet/folyóirat címlapjával, kiadói adatait tartalmazó oldalaival együtt töltse fel a megadott linken az
űrlap segítségével. Teljes köteteket kérjük, ne töltsön fel, mert korlátozott a feltöltési tárhely! Ennél a
pontnál jelölje azt is, ha az ösztöndíjidőszak alatt nem volt publikációja.
ÚNKP felelős

