
Kedves TDK Hallgatók! 

A PTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanácsa kihirdeti a 2021/2022. I. 

szemeszterben a Tudományos Diákköri Ösztöndíjat. 

A csatolt táblázat kitöltésével lehet jelezni, hogy melyik 

kategóriákban, mennyi pont elszámolását kéri a pályázó.  

Minden nem tevékenységhez igazoló dokumentum másolatát is 

kérjük csatolmányban (TDK munka igazolást nem szükséges): 

• Demonstrátori Tevékenység igazolására a DDK vezetőség által kiállított 

dokumentum 

• Szervezői tevékenység esetében a szervező társaság igazolása 

• Tanulmányi átlag esetén a TO által kiállított dokumentum 

• Szakkollégiumi tagság esetén a szakkollégium által kiállított dokumentum 

• Nyelvtudásnál nyelvvizsgabizonyítvány másolata 

• Konferencia való részvétel esetében az oklevél másolata, ennek hiányában a 

szervező társaság által kiállított igazolás 

• Dékáni Pályamunka esetében oklevél másolata, ennek hiányában a Dékáni 

Hivatal által kiállított igazolás 

• Publikációk esetében a megjelent közlemény másolata, illetve folyóirat neve, 

száma, oldala 

• Közéleti-, Oktatói-, Kulturális-, Sportteljesítmény pályázásakor a 

tevékenységeket max. egy A4-es dokumentumban kérjük részletezni, amit 

majd a TDT vezetősége egyénileg fog elbírálni. 

A pályázatokat a pteaoktdk@gmail.com címre várjuk, CSAK ELEKTRONIKUS formában. 

Beküldési határidő: 2021.10.07 Csütörtök 16:00 

 

 

 

Dear URS Students,  

The leadership of the Undergraduate Research Society of UPMS 

is announcing the 2021/2022 I. semester URS Scholarship. 

You can choose the categories you would like to get points for, by 

filling out the enclosed table. 

For the activities we would like to ask for certifications as well 

(no need to ask for URS membership certification): 
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•  Demonstrators work – Certifications by the Circle of Demonstrators 

• Organizing work – Certifications by the association of the event 

• Average of studies – Registars Office 

• College for advanced studies (e.g. Romhányi) – Certification by the leadership 

• Language skill – Copy of the Language exam certification 

• Conference – Certification by the organizing association 

• Dean’s Competition – Certification by the Dean’s Office 

• Publications – Copy of the publication with journal title, issue, page 

• Sport, Social, Teaching activities – One A4 page detailing the activities – 

points will be awarded by the URS Leadership. (max 10) 

Please send the application to pteaoktdk@gmail.com . We only accept DIGITAL copy of the 

application. 

Deadline: 7th of October, 2021 (Thursday), 4 pm 

mailto:pteaoktdk@gmail.com

