
Új Nemzeti Kiválóság program – pályázati felhívás 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai olyan – 
alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatókat, 
doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogatnak, akik a felsőoktatási intézményben 
eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.  
 

A pályázatok benyújthatók: 2016. június 10 – 27. 
 
Az ösztöndíj időtartama: Az ösztöndíjas időszak 2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig szól, a 
pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak, mely további 10 hónappal meghosszabbítható. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet alapképzésben részt vevő hallgatók számára, 
akik felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási tevékenységet 
végeznek. 
 
Az ösztöndíj összege: 75.000 Ft/Fő/hónap 
 
Pályázat benyújtására jogosultak: 
„I.” típusú pályázat (leendő felsőbb évesek): a pályázat benyújtásakor alapképzés keretében 
hallgatói jogviszonyban állnak  
„II.” típusú pályázat (leendő első évesek): felsőoktatási intézmény 2016/2017. tanévre meghirdetett 
alapképzésére jelentkeznek és legkésőbb 2016. szeptember 20-ig hallgatói jogviszonyt létesítenek. 
 
További feltétel, hogy a pályázó: 

 teljes idejű képzésen (nappali) az aktív hallgatói jogviszonyát, 

 vállalja, hogy kutatómunkát végez 

 alapképzésben teljesített utolsó évének két félévi átlaga legalább „jó” minősítésű (I. típ.) 

 középfokú képzésben teljesített utolsó két évének második félévi átlaga legalább „jó” 
minősítésű (II. típ.) 

 
Benyújtandó dokumentumok: 

• Pályázati Adatlap 
• Kutatási terv 
• Motivációs levél 
• Középfokú képzésben teljesített utolsó két év második félévi átlagát igazoló dokumentum, 

vagy annak másolata,  
• A nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,  
• Tudományos / művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak 

másolata (Pl. OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést, publikációt, művészeti díjat, 
ösztöndíjakat igazoló dokumentumok. Amely tudományos / művészeti tevékenység 
létrehozását dokumentumon nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a Pályázati 
Adatlapon szükséges.)  

• Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata (180 napnál nem régebbi),  
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• A fogadó felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata (az Pályázati Adatlap mellékletét 
képezi a sablon).  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet mester (osztatlan) képzésben részt vevő 
hallgatók számára, akik felsőoktatási intézmény keretében az ösztöndíjas jogviszony alatt kutatási 
tevékenységet végeznek. 
 
Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/fő/hónap 
 
Pályázat benyújtására jogosultak 
„I.” típusú pályázat (leendő felsőbb évesek): a pályázat benyújtásakor mester (osztatlan) képzés 
keretében hallgatói jogviszonyban állnak.  
„II.” típusú pályázat (leendő első évesek): 2016/2017. tanévre meghirdetett mester (osztatlan) 
képzésére jelentkeznek és az intézmény mester (osztatlan) képzésén a 2016/2017. tanévre, 
legkésőbb 2016. szeptember 20-ig várhatóan hallgatói jogviszonyt létesítenek. 
 
További feltétel, hogy a pályázó: 

 az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja teljes idejű képzésen (nappali) az aktív 
hallgatói jogviszonyát. 

 vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető felügyeletével – egy kutatócsoport 
munkájába bekapcsolódva-, vagy egyéni- kutatómunkát végez azon magyarországi felsőoktatási 
intézményben, mellyel a pályázat benyújtásakor mester (osztatlan) képzésben hallgatói 
jogviszonyban áll, vagy amellyel a 2016/2017. tanévre, legkésőbb 2016. szeptember 20-ig 
várhatóan mester (osztatlan) képzésben hallgatói jogviszonyt létesít és az ösztöndíjas időszak alatt 
a fogadó magyarországi felsőoktatási intézményben közzéteszi tudományos kutatási, fejlesztési 
munkája eredményeit. A kutatási terv egy, már korábban megkezdett kutatás, művészeti 
alkotótevékenység folytatására is vonatkozhat. 

 I. típus: mester (osztatlan) képzésre jelentkezők esetén a mester (osztott) képzésben teljesített 
utolsó évének két félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. 

 II. típus: osztatlan mesterképzésre jelentkező pályázók esetén a középfokú képzésben teljesített 
utolsó két évének második félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen, 
osztott mesterképzésre jelentkező pályázók esetén az alapfokú képzésben teljesített utolsó két 
évének második félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. 

 
Benyújtandó dokumentumok: 

• Pályázati Adatlap 
• Kutatási terv,  
• Motivációs levél,  
• Tanulmányi eredményeit igazoló dokumentum, vagy annak másolata,  
• A nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,  
• Tudományos / művészeti tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak 

másolata (Pl. OTDK részvételt, OTDK minősített helyezést, publikációt, művészeti díjat, 
ösztöndíjakat igazoló dokumentumok. Amely tudományos / művészeti tevékenység 

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 
(pályázati kód: ÚNKP-16-2) 

2016/2017. tanév 
 



létrehozását dokumentumon nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a Pályázati 
Adatlapon szükséges.),  

• Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata (180 napnál nem régebbi),  
• A fogadó felsőoktatási intézmény szándék nyilatkozata (az Pályázati Adatlap mellékletét 

képezi a sablon).  
A benyújtás helye, módja (mindkét pályázat esetében: 
A Pályázati Adatlapot (a Pályázati Útmutató 2.sz.melléklete) és annak összes mellékletét, a Pályázati 
Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt 
mellékletek csatolásával Dr. Szél Ágoston, rektor részére kell egy nyomtatott példányban, aláírva, 
valamint elektronikusan (nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve; a Pályázati Adatlapot a 
Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel dokumentumban), postai úton, ajánlott, 
elsőbbségi küldeményként – benyújtani.  
 

A borítékra írják rá: UNKP_16_A 
 

Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf.2. 

 
A pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok (Pályázati Felhívás, Pályázati Útmutató, 

Pályázati Adatlap) letölthetőek az Emberi Erőforrás Minisztériumának honlapjáról: 
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse 

 
További információk: 

1. Állami ösztöndíj és ÚNKP ösztöndíj  folyósítható egy időben akkor, ha nem ugyanaz a kutatási 
téma. 

2. Önköltséges hallgatók is pályázhatnak. 
3. Az aktív hallgatói jogviszony a 10 hónapos támogatási időszak teljes időtartamára vonatkozó 

feltétel. 
4. Az Igazolás a tanulmányi eredményről c. pályázati űrlapját a kari tanulmányi hivatal 

igazolásával kell benyújtani. 
5. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a dokumentumok megfelelően legyenek aláírva. 
6. Idegen nyelvű dokumentum /pl. oklevél/ benyújtása esetén, kérjük a magyar nyelvű fordítást 

is mellékelni az eredeti dokumentumhoz. 
7. Azon csatolandó mellékletek esetén, amelyeknél másolat bekérése kerül feltüntetésre, ott a 

másolaton szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, melyet a pályázónak alá 
kell írnia. 

8. A  felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata VÁRHATÓAN MÓDOSÍTÁSRA KERÜL. 
(Változás: az aláíró az intézetvezető és a témavezető lesz.) 

9. A kutatási terv VÁRHATÓAN MÓDOSÍTÁSRA KERÜL. (Változás: A tervet a témavezetővel is alá 
kell íratni.) 

10. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázatok személyes átvételére nincs lehetőség. 
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információt nyújt a Semmelweis Egyetem Innovációs 
Igazgatósága munkanapokon 8-16 óráig (pénteken: 8-14 óráig) az alábbi elérhetőségeken: 
 
Hegedűs Eszter 
459-1500 / 55464 
hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu  
 
Kalocsai Ildikó Katalin 
459-1500 / 55465 

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse
mailto:hegedus.eszter@semmelweis-univ.hu


kalocsai.ildiko@semmelweis-univ.hu  
 

A doktori képzésben résztvevő hallgatók, doktorjelöltek és posztdoktorok számára megjelent 
Kutatói Ösztöndíj Pályázatról további információ a Doktori Iskola honlapján található: 

http://phd.semmelweis.hu/palyazatok/uj-nemzeti-kivalosag-program-palyazati-felhivas.html 
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