Felhívás
Jó tanuló – jó sportoló pályázat
A TFSE és a HÖK közösen meghirdeti az idei Jó tanuló – jó sportoló pályázatot
A verseny célja:
– hallgatóink ösztönzése eredményesebb tanulmányi és sporttevékenységre
– annak demonstrálása, hogy az egyetemi tanulmányok és a magas szintű
sportolásösszeegyeztethető
A verseny résztvevői: A versenyen részt vehet minden nappali tagozatos hallgató, aki a
TFSE-ben, vagy engedéllyel más sportegyesületben elsősorban olimpiai sportágban
versenyez, és legalább 3,51-es tanulmányi átlagot ért el a tárgyévben zárult tanévben. (a férfi
és női hallgatók teljesítményei külön kerülnek értékelésre)
Díjazás: A férfi és női verseny győztesei pénzjutalomban részesülnek. A győztesek nevét fel
kell tűntetni a versenyre alapított dicsőség falon. Az eredményhirdetés az elbírálást követő
első Szenátus ülésen történik.
-I. helyezett: 90.000, azaz kilencvenezer Forint.
-II. helyezett: 60.000, azaz hatvanezer Forint.
-III. helyezett: 30.000, azaz harmincezer Forint.
Az elbírálás alapja:
– A pályázást megelőző két félév tanulmányi átlaga pontszámmal kifejezve.
– 2016. november 1-től 2017. december 31-ig elért legjobb sportteljesítmény pontszámmal
kifejezve.
A két tényezőből adódott pontszámok összegzése az irányadó a helyezések eldöntésénél.
Holtverseny esetén a tanulmányi eredmény a meghatározó. Az a sportoló is pályázhat, aki
nem a TFSE versenyzője, azonban a TFSE versenyzője és az olimpiai sportág képviselője +10
pontot kap a sporteredményhez.
A pontszámok alapján a TFSE és a HÖK közösen javaslatot készít, és azt jóváhagyásra
felterjeszti a Testnevelési Egyetem rektorához.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:





a pályázó adatait (név, születési év, anyja neve, évfolyam, szak, csoport)
a pályázó tanulmányaira és a sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot
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 felmerülő kérdésekkel a benyújtási határidő előtt kell felkeresni a Hallgatói
Önkormányzat tagjait, a „D” épület I. emelet 107-es szobában, vagy a
tfhok.osztondij@gmail.com email címen.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 16. (péntek) 12:00 óra.
Leadás módja: 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.

Az új pályázati adatlap és a felhívás a tf.hu, tfportal.hu weboldalakon érhető el, illetve
az egyetememen a fénymásolóban (Főépület I. em. a büfé utáni lépcsőfordulónál balra).
2018. január 15.
Testnevelési Egyetem
Tanulmányi Hivatal
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