MNB kiválósági ösztöndíj
Azon hallgatók pályázhatnak állampolgárságtól függetlenül, akik az Egyetem
a) nemzetközi gazdálkodás vagy gazdálkodási és menedzsment alapszakon nappali
munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges
finanszírozási formában tanuló hallgatói,
b) nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban,
c) legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet
megszereztek, (ettől eltérést az MNB Elnöki kabinet Oktatási főosztálya a felsőoktatási
intézmény ezirányú kérelmére engedélyezhet, amennyiben a hallgató kiváló tanulmányi és
tudományos eredményei mellett a kevesebb kredit megszerzésére méltányolható okból
került sor, például a hallgatónak azért nincs lehetősége a megadott mennyiségű kredit
megszerzésére, mert a korábbi évek mintatanterven felüli túlteljesítése miatt nincs elegendő
számú felvehető tárgy),
d) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették,
e) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek
kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00 és a legutóbbi két aktív félévben
tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek,
f) kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát, továbbá
g) vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen
megjelennek (a részvételt vagy távolmaradást a következő évi pályázat elbírálása során
figyelembe veheti az egyetem).
A beérkezett pályázatok értékelésekor az Egyetem 50 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 40 %-ban a
tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai
versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a közéleti, közösségi
tevékenységet veszi figyelembe.
A pályázatot a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Pályázat a Magyar Nemzeti Bank Kiválósági
Ösztöndíjra felületen kell benyújtani 2021. szeptember 25-én éjfélig.

Az MNB által a pályázathoz előírt Tudományos pontozási útmutató
Tudományos, szakmai tevékenységek

Pont

más ösztöndíjról szóló igazolás
0
helyi verseny részvétel
2
helyi verseny helyezés (1-3)
10
országos verseny részvétel
4
országos verseny helyezés (4-10)
10
országos verseny helyezés (1-3)
20
OTDK nevezés, részvétel
6
helyi OTDK helyezés (1-3)
20
országos OTDK különdíj
30
országos OTDK helyezés (1-3)
40
sima szakmai gyakorlat
2
részvétel kari szakmai programokban
6
Nyári Egyetem részvétel
6
mentorcsoport tagság
2
workshop részvétel
2
szakmai diákszervezeti tagság (extrakurrikuláris kurzus teljesítése nélkül)
2
szakkollégiumi tagság (beleértve a tárgyfélévben esedékes extrakurrikuláris egész féléves kurzus teljesítését)
6
szakkollégiumi tisztség (a tagságért járó pontszámon felül)
4
szakkollégiumi kurzus szervezése (a tagságért járó pontszámon felül)
4
szakkollégiumi vitaest/előadás szervezője/főszervezője
2-4
extrakurrikuláris kurzus teljesítése, extrakurrikuláris certificate (-1 ponttal kevesebb, ha a
2-4-6
certificate sima kurrikuriális)
helyi szakmai rendezvény támogatása, szervezése, főszervezése, Felvételi Bizottság hallgatói
2-4-6
tagja
A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás nemzetközi folyóirat cikk első szerzője
40
A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás nemzetközi folyóirat cikk szerzője
30
C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi folyóirat cikk első szerzője
30
C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi folyóirat cikk szerzője
20
D kategóriás hazai vagy konferenciakötet
10
oktatás a reguláris képzésben
10
nyelvvizsga szerzése a vizsgált 2 félévben az adott szak KKK-ban előírtakon felül
10
egyéb tudományos vagy szakmai tevékenység
1-5

Az MNB által a pályázathoz előírt Közéleti pontozási útmutató
Közéleti tevékenységek
HÖK középvezető/felsővezető
diákszervezeti tagság/vezetőség
kiemelkedő sporttevékenység
konferencia részvétel
egyéb közéleti tevékenység

Pont
5-10
4-6
4-10
3
1-5

