Szegedi Tudományegyetem
Sófi József Alapítvány 2018-2019

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2018-2019
Kategória: Biológus Mesterképzés vagy Élettudományok Doktori Iskola
Az előadás (pályamunka) címe:

SZEMÉLYI ADATOK
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
Állandó lakcím
Ideiglenes lakcím
Elérhetőség: Telefonszám
E-mail cím
Diákigazolvány száma és Neptun kód
Felhasználónév a SZTEhetség honlapon
(csak a 2018. előtt regisztrált hallgatók)

Középiskolai végzettség
(középiskola neve, helye, ideje)
Képzés: Kar, évfolyam, szak
Tudományos tevékenység helye
(intézmény: tanszék v. intézet)
Kutatási téma (maximum 1 mondatban)
Témavezető neve, beosztása, tudományos
fokozata
A pályázat benyújtásának dátuma

Az itt megadott adatokat, kutatási eredményeket a Sófi József Alapítvány Kuratóriuma bizalmasan kezeli, kizárólag a pályázat elbírálására1
használja fel.
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TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK ÉS TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

Pontszám

Nemzetközi folyóiratban megjelent cikkek (minden egyes cikk impakt
faktorát, és a független hivatkozások számát fel kell tüntetni)

Magyar folyóiratban megjelent cikkek (minden egyes cikk impakt faktorát,
és a független hivatkozások számát fel kell tüntetni)

A folyóiratokban megjelent cikkek összesített impakt faktora:

A folyóiratokban megjelent cikkek összes független hivatkozásainak száma:

Idegen nyelven tartott konferencia-előadások

Magyar nyelven tartott konferencia-előadások

Poszter külföldi konferencián
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Poszter hazai konferencián

Az eddig elvégzett szemeszterek hagyományos tanulmányi átlagai:
(minden elvégzett BSc és MSc szemeszter tanulmányi átlagát is fel kell
tüntetni, értelemszerűen a doktorandusz hallgatóknak is!)

Az eddig elvégzett szemeszterek hagyományos tanulmányi átlagainak átlaga

TDK/OTDK szereplés (év, helyezés, díj)

Utazási élménybeszámoló előadás a Közéleti Kávéház keretében

Nyelvvizsgák (milyen nyelv, a nyelvvizsga szintje /alapfokú, középfokú,
felsőfokú/, az oklevél száma, kelte)
Csak azokat a nyelvvizsgákat tudjuk elfogadni, amelyek előzetesen rögzítésre
kerültek az SZTE Neptun rendszerben, és a MODULO innen fogja átvenni a
nyelvvizsgák adatait.
SZTE Sófi Alapítvány ösztöndíj helyezései

SZTE Talent ösztöndíj (arany, ezüst vagy bronz fokozat)

Köztársasági Ösztöndíj, egyéb ösztöndíjak, elismerések
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pontszám:

ÉRTÉKELŐ LAP

Eredmények

Pontszám

Publikációs tevékenység
és tanulmányi eredmények
Előadás
Egyéb
Összes

Értékelte:

Kelt
.......................................
Név, aláírás
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A MODULO ŰRLAPON FELTÖLTÖTT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
(CIKK ELSŐ OLDALA, OKLEVELEK STB.) LISTÁJA:
1. Témavezető ajánlása
2. Fényképes szakmai önéletrajz
3. Az előadás összefoglalója (absztrakt) 1 A/4 oldalnyi terjedelemben
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
stb.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
KITÖLTÉSI ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ
Az SZTE Sófi Alapítvány díjaira a Szegedi Tudományegyetem képzésében résztvevő, az
élettudományok területén kutatómunkát végző fiatalok pályázhatnak. A hallgatók két
kategóriában indulnak: Biológus Mesterképzés és Élettudományok Doktori Iskola kategória.
Ebben a tanévben NEM kell papíralapú pályázatot benyújtani. Első lépésként a Sófi ösztöndíj
pályázati űrlapot le kell tölteni az SZTE TTIK vagy a Biológus Tanszékcsoport honlapjáról.
Kitöltés után, a kitöltött Sófi ösztöndíj pályázati űrlapot WORD dokumentum formátumban
el kell küldeni a jozsefsofi@gmail.com e-mail címre (ez is az érvényesség szigorú
feltétele!). A pályázó hallgató minden olyan eredményét feltüntetheti a Sófi pályázati űrlapon,
amelyet az egyetemre történő beiratkozása óta elért. Ezt követően a pályázatot be kell adni a
MODULO SZTE Sófi Alapítvány Ösztöndíj pályázata elnevezésű beadási helyén. A Sófi
pályázati űrlapon szereplő adatokat be kell írni a MODULO űrlap megfelelő mezőibe is, és fel
kell tölteni az eredményeket igazoló dokumentumok, oklevelek másolatait. A MODULO
rendszer automatikusan átveszi a hallgató SZTE Neptun rendszerben lévő hagyományos
tanulmányi átlagait. Ha a pályázó más felsőoktatási intézményben is folytatott tanulmányokat,
akkor a hagyományos tanulmányi átlagok igazolására a hallgatói törzslapok másolatait is fel
kell tölteni. Csak azokat a nyelvvizsgákat tudjuk elfogadni, amelyek előzetesen rögzítésre
kerültek az SZTE Neptun rendszerben, és a MODULO innen fogja átvenni a nyelvvizsgák
adatait.
A díjakat kétfordulós értékelés után ítéli oda a Kuratórium.
A Kuratórium a pályázók eddig elért tanulmányi és tudományos teljesítményét a következő
pontozási rendszer alapján értékeli:
Referált folyóiratokban megjelent cikkek:
Nemzetközi folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk: 20 pont
Nemzetközi folyóiratban megjelent társszerzős cikk: 14 pont
Magyar folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk: 12 pont
Magyar folyóiratban megjelent társszerzős cikk: 8 pont
Ezen felül a referált folyóiratokban megjelent cikkekre még annyi plusz pontot lehet kapni,
amennyi a cikkek összesített impakt faktorának kétszerese + az összes független hivatkozások
számának kétszerese. Vagyis 1 impakt faktor, illetve 1 független hivatkozás 2-2 pontot ér.
Konferencia előadások:
Idegen nyelven tartott, elsőszerzős konferencia-előadás: 12 pont
Magyar nyelven tartott, elsőszerzős konferencia-előadás: 6 pont
Idegen nyelvű, társszerzős konferencia-előadás: 8 pont
Magyar nyelvű, társszerzős konferencia-előadás: 4 pont
Poszterek:
Külföldi konferencián elsőszerzős poszter: 6 pont
Külföldi konferencián társszerzős poszter: 4 pont
Hazai konferencián elsőszerzős poszter: 4 pont
Hazai konferencián társszerzős poszter: 2 pont
Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)
Helyi Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 6 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) I. díj: 12 pont
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Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) II. díj: 10 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) III. díj: 8 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) különdíj: 6 pont
Felsőfokú nyelvvizsga: 15 pont
Középfokú nyelvvizsga: 10 pont
Alapfokú nyelvvizsga: 5 pont
A tanulmányi eredményekből a következő módon számítható ki a megszerezhető pontszám:
az eddig elvégzett szemeszterek egy félévre vetített hagyományos tanulmányi
átlageredményéből ki kell vonni négyet, majd azt meg kell szorozni 100-zal. Így maximálisan
100 pont szerezhető. Néhány példa a számításra:
5,00 átlag esetén: 5,00-4,00=1,00x500= 100 pont (maximálisan ennyi pont szerezhető)
4,88 átlag esetén: 4,88-4,00=0,88x100= 88 pont
4,34 átlag esetén: 4,34-4,00=0,34x100= 34 pont
4,00 átlag esetén: 4,00-4,00=0x100= 0 pont
(a doktorandusz hallgatóknak a 10 egyetemi félév eredményeit is bele kell számolniuk az
átlagba)
Sófi Alapítvány összegyetemi ösztöndíja: 30 pont
Sófi Alapítvány összegyetemi különdíja: 25 pont
Sófi Alapítvány összegyetemi kiemelt kuratóriumi díja: 20 pont
Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj 1. díja: 30 pont
Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj 2. díja: 25 pont
Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj 3. díja: 20 pont
Előadás a Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj konferenciáján: 15 pont
Arany fokozatú SZTE Talent ösztöndíj: 20 pont
Ezüst fokozatú SZTE Talent ösztöndíj: 15 pont
Bronz fokozatú SZTE Talent ösztöndíj: 10 pont
Köztársasági Ösztöndíj / Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj: 10 pont
Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíja: 10 pont
Egyéb ösztöndíjak és elismerések: 5 pont
Szóbeli előadás: maximum 100 pont szerezhető.
Mindkét kategóriában (Mesterképzés és Doktori Iskola) a Kuratórium rangsorában élen végző
hallgatók közül 8-8 Pályázó kap lehetőséget kutatási eredményeinek tudományos előadás
formájában való bemutatására egy, erre a célra szervezett ösztöndíj konferencia keretében. A
prezentációkat nyilvános, 10 perces, szabad előadás formájában, magyar nyelven kell
megtartani. Az előadások után a Kuratórium zárt ülésen hoz döntést a helyezésekről. Minden
kuratóriumi tag egyenértékű szavazattal rendelkezik, és maximum 100 ponttal jutalmazhatja
az előadást. Ha a kuratóriumi tag témavezetője a pályázónak, akkor ő nem szavazhat. Ebben
az esetben értelemszerűen a többi tag szavazatainak átlaga adja a pályázó előadással elért
pontszámát. A kuratóriumi tagok szavazólapon adják le véleményüket, és a Kuratórium
Elnöke hirdeti ki a végeredményt.
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