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Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának pályázati felhívása 

Pályázat hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken, konferenciákon és 

workshopokon való részvétel támogatására – 2015. őszi félévére 

A pályázat célja, hogy elősegítse az ELTE hallgatóinak hazai és nemzetközi tanulmányi 

versenyeken, konferenciákon és workshopokon való részvételét. 

Erre a támogatásra pályázatot nyújthat be: 

 az ELTE-vel hallgatói jogviszonyban álló minden hallgató 

 az ELTE teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója / kutatója (amennyiben a 

konferencián előadást tartó hallgatót tutorként segítette / a hallgatókat a versenyre 

felkészítette) 

1. Pályázat egyénileg nyújtható be. (Csoportos utazás esetén szintén egyénenként nyújtandó be a 

pályázat, de annak megjelölésével, hogy kikkel utaznak együtt.) 

2. Pályázni konferencián való aktív szereplésért lehet, amelyet a konferencia szervezői által 

elfogadott absztrakttal kell igazolni. Workshopon való részvétel esetén a szakigazgató vagy 

tanszékvezető általi ajánlást kell mellékelni. 

3. Regisztrációs díj, poszter nyomtatás költsége, utazási (egy oda- és visszaút) és 

szállásköltségre igényelhető támogatás. 

4. A fenti költségekre minden esetben az ELTE nevére kiállított számlát kell kérni (ELTE 1053 

Budapest, Egyetem tér 1-3.) 

5. Az igényelt támogatás összegét a pályázónak tételesen kell felsorolnia, indokolnia, a költségek 

kalkulációjának alapjául szolgáló hivatkozásokat (pl. szállás, repülőjegy foglalás linkje) mellékelni. 

6. A pályázó 3 napon belül visszaigazolást kap pályázata beérkezéséről, s a bírálat után egy héten 

belül értesítést a döntésről. A pályázatok elbírálását a Tehetséggondozási Tanács tagjaiból kijelölt 

bizottság végzi. A pályázatokat 2015. szeptember 1-je után lehet benyújtani. Több bírálati 

időpont lesz, a hozzájuk kapcsolódó pontos beadási határidőről szeptember elején adunk 

tájékoztatást.   

7. Amennyiben a pályázó adott konferencián/rendezvényen való részvétele más forrásból is 

támogatásra kerül, és csak részfinanszírozásra pályázik, ezt a pályázatában köteles feltüntetni.  

8. Pályázó vállalja, hogy amennyiben támogatásban részesül a Tehetséggondozási Tanács részéről, 

hazaérkezését követő 15 napon belül úti jelentést készít a konferencia, workshop tapasztalatairól.  
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A pályázati űrlapot az ELTE tehetséggondozás honlapjáról lehet letölteni: 

http://www.elte.hu/tehetseggondozas; és a Tehetséggondozási Tanács e-mail címére 

tehetseggondozasitanacs@elte.hu kell eljuttatni. A pályázathoz kötelezően csatolandó az absztrakt 

elfogadását igazoló hivatalos dokumentum, vagy – workshop – esetén a szakigazgató vagy 

tanszékvezető általi ajánlás. 

A támogatott pályázatokra vonatkozó információt (a pályázó neve, a támogatott rendezvény, az 

elnyert összeg, továbbá verseny esetében az elért eredmény, valamint az úti beszámoló) 

közzétesszük az ELTE Tehetséggondozás honlapján: http://www.elte.hu/tehetseggondozas 

További információ a következő elérhetőségen kérhető: tehetseggondozasitanacs@elte.hu 
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