Pályázati adatlap
Jó tanuló – jó sportoló pályázat
2017.
1.
Név: ___________________________

Neptun kód: _________________

Tagozat/Évfolyam/Szak:_____________/_______/________________________
Édesanyja neve:__________________________________________________
Születési hely, időpont: ____________________________________________
Állandó lakcím:_____,_____________________________________________
Sportága:________________________________________________________
E-mail cím:________________________________________________________
Telefonszám:_______________________________________________________

2. Rövid önéletrajz a pályázó tanulmányi eredményeiről és sporttevékenységeiről

3. Az előző 2 szemeszter tanulmányi eredményei (csatoljon dokumentumot a

tanulmányi eredmény igazolásáról)
2016/17 II. szemeszter eredménye
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2017/18 I. szemeszter eredménye

4. A legmagasabb szintű sporteredmény
Legjobb eredmény(ek) (fontossági sorrendben, max.: 3)
(2016. november 1-től 2017. december 31-ig)
1.)____________________________________________________________
2.)____________________________________________________________
3.)____________________________________________________________
1,2,3 verseny kategóriája: (az eredmény sorszámát írd be a megfelelő négyzetbe)
Világverseny (Olimpia, EB, VB)
Universiade
Világkupa
Országos Bajnokság „A” osztály
OB „B”
OB 2. osztály A, B osztály
MEFOB, Regionális bajnokság

Pontszám:

Csatolandó dokumentumok:



igazolást a pályázatot megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeiről (A
tanulmányi hivatal által hitelesített formában)
szakszövetségi igazolás (eredeti példány) a pályázó által bejegyzett legmagasabb
szintű eredmények eléréséről, melyet a pályázatban megjelölt időponton belül
teljesített (2016. november 1-től 2017. december 31-ig)

A határidőn túli, valamint a hiányosan beadott pályázat automatikusan érvénytelen
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018 év 02 hó 16. (Péntek) 12:00
A pályázatok leadhatóak:

SZEMÉLYESEN, papír alapon, melléklettel összetűzve, a Kis Tanácsteremben (Testnevelési
Egyetem Főépület 1. emeletén) vagy POSTAI ÚTON: 1123 Budapest Alkotás utca 44. a Testnevelési Egyetem
Tanulmányi Hivatalába Ácsné Péter Krisztinának címezve. Személyes leadásnál az időpontokat Neptun üzenetben
küldtük meg a hallgatóknak.

ISMÉTELTEN FELHÍVJUK FIGYELMETEKET A HATÁRIDŐ PONTOS
BETARTÁSÁRA, MERT ANNAK ELMULASZTÁSA A PÁLYÁZATBÓL TÖRTÉNŐ
AUTOMATIKUS KIZÁRÁST EREDMÉNYEZI!
A PÁLYÁZAT KIÍRÁSNAK MEGFELELŐ BENYÚJTÁSA
MINDEN ESETBEN A PÁLYÁZÓ FELELŐSSÉGE!
Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított
15 napig lehet!
Figyelem!
 A pályázathoz csatolt igazolásokat, dokumentumokat minden félévben be kell nyújtani!
 A lentebb kitöltendő nyilatkozat kitöltése és aláírása nélkül a pályázat érvénytelen!
 A határidőn túli, valamint a hiányosan beadott pályázat automatikusan érvénytelen!
Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy hamis adatok közlése esetén fegyelmi eljárás indul, mely hallgatói
jogviszonyom jogi úton történő megszűnését eredményezheti. A jogosulatlanul felvett közéleti,
tudományos ösztöndíj összegét maradéktalanul vissza kell fizetni.

Kelt: …….....…. , 2018. év ……......……… hónap …….....……. nap

...........................................................................
A pályázó aláírása

Pontszám: ...................................................
Számolta: .....................................................
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Ellenőrizte: …………………….

