Pályázati kiírás kedvezményezett járásban
hospitálásban, foglalkozástartásban való
részvételre tanítójelölt és tanárjelölt hallgatók
számára
2019. ősz
EFOP-3.4.3-16-2016-00011

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) pályázatot ír ki
kedvezményezett járásban iskolai órák, foglalkozások hospitálása és/vagy megtartása támogatásának elnyerésére.

I. A JOGOSULTAK KÖRE
A hospitálás, foglalkozástartás támogatására jogosultak az ELTE bármely tanárszakján és a tanítóképzésben tanuló,
teljes idejű, nappali képzésen levő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami
(rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű tanárképzésben vagy tanítóképzésben vesznek részt,
és teljesítik a pályázati kiírásban megadott feltételeket.

II. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
•
•

•
•
•
•

Egy napon legalább két iskolai óra/foglalkozás meglátogatása és/vagy megtartása a pályázati kiírás
mellékletében megadott kedvezményezett járás köznevelési intézményében.
A pályázat keretében minimum egy napra, maximum három napra lehet pályázni. A hospitálást és/vagy a
foglalkozástartást egy, két, illetve három napon összefüggően vagy nem egymást követő napokon lehet
megszervezni. Két vagy három napra is egy pályázatot szükséges benyújtani.
A pályázathoz kapcsolódó hospitálás és/vagy foglalkozástartás határideje: 2019. december 13.
Ugyanaz a hallgató legfeljebb egy alkalommal nyújthat be kedvezményezett járásban végzett hospitálás és/vagy
foglalkozástartás támogatására pályázatot.
A hospitálás és/vagy a foglalkozástartás megszervezése történhet egyénileg vagy csoportosan.
A hospitálás és/vagy a foglalkozástartás kapcsolódjon egy tanárképzési, tanítóképzési kurzushoz, vagy egyéni
szervezés esetén a tanárjelöltnek a Tanárképző Központ ad igazolást arról, hogy a hospitálás és/vagy a
foglalkozástartás meghatározott óraszámban beszámítható az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat tanórán
kívüli tevékenységébe.

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani a palyazat@tkk.elte.hu címre.
2. A pályázat benyújtásának ideje:
A pályázat benyújtásának időszaka:
•

2019. szeptember 19. 0 óra – 2019. november 22. 24 óra

A pályázatot a hospitálás és/vagy a foglalkozástartás kezdete előtt
legalább 5 munkanappal korábban szükséges benyújtani.
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs
lehetőség.

IV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat kötelező tartalma:
•

•

•

Pályázati levél a pályázó adataival (név, Neptun-kód, tanárszakok, hallgatói státusz, ímélcím, telefonszám) és
a pályázat céljának, a hospitálás és/vagy a foglalkozástartás helyének (iskola neve, címe, telefonszáma,
osztály), a pályázati tevékenységhez kapcsolódó időpont(ok) és a napok számának a megjelölésével.
A kurzusoktató igazolása arról, hogy a hospitálást és/vagy a foglalkozástartást a hallgató milyen kódú, című
kurzus keretében végzi, vagy a hallgató nyilatkozata arról, hogy a hospitálást és/vagy a foglalkozástartást az
összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítésébe kívánja beszámítani.
Aláírt nyilatkozat arról, hogy a hallgató:
o vállalja egy reflexió megfogalmazását a hospitálásról és/vagy a foglalkozástartásról a Tanárképző
Központ által megadott szempontsor alapján és megadott sablonban, valamint a reflexiónak az utolsó
hospitálást és/vagy foglalkozástartást követő 5 munkanapon belül történő benyújtását a
palyazat@tkk.elte.hu címre;
o benyújtja az iskola pecsétjével és a meglátogatott intézmény vezetőjének az aláírásával ellátott
igazolást arról, hogy a pályázó a pályázati időszakban hospitálást és/vagy foglalkozástartást végzett
az iskolában;
o hozzájárul ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait a TKK a pályázattal összefüggésben kezelje.

2. Az ösztöndíj mértéke:
A pályázati támogatás, az ösztöndíj mértéke: 10 000 Ft/nap hallgatónként. A minimális támogatás mértéke 10 000 Ft, a
maximális támogatásé 30 000 Ft. Az ösztöndíj-támogatás az EFOP-3.4.3-16-2016-00011 projekt keretében történik.

3. A pályázat menete:
Pályázati
időszak

•

Bírálás

•

•

•

A pályázati időszaknak a kiírásban megadott időpontjáig a pályázó köteles benyújtani a pályázati
anyagot. A kérvény akkor számít benyújtottnak, ha a pályázó minden szükséges dokumentumot
csatolt a pályázatához.
A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati
kiírásnak megfelelően, valamint a kiírásban leírt tevékenységek és a hozzájuk csatolt
nyilatkozatok alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok elbírálását és összesítését a TKK által kijelölt bizottság végzi. A pályázatok
elbírálása a beérkezés időrendje és a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján az
összesen maximum 80 fős pályázati költségkeret kimerüléséig történik.
A pályázók a döntésről a pályázat benyújtását követő 4 munkanapon belül értesítést kapnak.

Fellebbezés

•

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre
van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra
kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21–23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére”
megjelölés mellett.

Utalás

•

A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett)
bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a
Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a
pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja
a Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti (Hallgatói
Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).
Az ösztöndíj-kifizetés tervezett ideje: a pályázat benyújtását követő 2 hónapon belül.

•

4. A megfelelő dokumentumok:
•
•
•

A pályázat elbírálására kijelölt bizottság csak magyar nyelvű, elektronikus, pdf-formátumban benyújtott
dokumentumokat fogad el.
A bizottság a feltöltött dokumentumok eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése
fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
A pályázó a dokumentumok feltöltésével felelősséget vállal a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi
követelményeknek való megfelelésért.

5. Adatkezelés:
•

•
•

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TKK által kijelölt bíráló
bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat
bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az ELTE
Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően történik.
A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.
Az a tény, hogy a hallgató a pedagógiai gyakorlat támogatásában részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege
nyilvánosságra hozható. E tényt a pedagógiai gyakorlat támogatása pályázatának benyújtásával a hallgató
tudomásul veszi.

Budapest, 2019. szeptember 18.
ELTE Tanárképző Központ

MELLÉKLET

A pályázat által támogatott, a gyakorlat helyeként figyelembe vehető kedvezményezett járások

Bács-Kiskun megye

Bácsalmási járás
Bajai járás
Jánoshalmi járás
Kalocsai járás
Kiskőrösi járás
Kiskunfélegyházi járás
Kiskunhalasi járás
Kiskunmajsai járás
Kunszentmiklósi járás
Tiszakécskei járás

Baranya megye

Bólyi járás
Hegyháti járás
Mohácsi járás
Pécsváradi járás
Sellyei járás
Siklósi járás
Szentlőrinci járás
Szigetvári járás

Békés megye

Békési járás
Gyomaendrődi járás
Mezőkovácsházai járás
Orosházi járás
Sarkadi járás
Szarvasi járás
Szeghalmi járás

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cigándi járás
Edelényi járás
Encsi járás
Gönci járás
Kazincbarcikai járás
Mezőcsáti járás
Mezőkövesdi járás
Ózdi járás
Putnoki járás
Sárospataki járás
Sátoraljaújhelyi járás
Szerencsi járás
Szikszói járás
Tokaji járás

Csongrád megye

Csongrádi járás
Hódmezővásárhelyi járás
Kisteleki járás
Makói járás
Mórahalmi járás
Szentesi járás

Fejér megye

Enyingi járás
Sárbogárdi járás

Győr-Moson-Sopron megye

Téti járás

Hajdú-Bihar megye

Balmazújvárosi járás
Berettyóújfalui járás
Derecskei járás
Hajdúböszörményi járás
Hajdúhadházi járás
Hajdúnánási járás
Hajdúszoboszlói járás
Nyíradonyi járás
Püspökladányi járás

Heves megye

Bélapátfalvai járás
Füzesabonyi járás
Hevesi járás
Pétervásárai járás

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászapáti járás
Jászberényi járás
Karcagi járás
Kunhegyesi járás
Kunszentmártoni járás
Mezőtúri járás
Tiszafüredi járás
Törökszentmiklósi járás

Komárom-Esztergom megye

Kisbéri járás

Nógrád megye

Balassagyarmati járás
Bátonyterenyei járás
Pásztói járás
Rétsági járás
Salgótarjáni járás
Szécsényi járás

Pest megye

Ceglédi járás
Nagykátai járás
Nagykőrösi járás
Szobi járás

Somogy megye

Barcsi járás
Csurgói járás
Fonyódi járás
Kaposvári járás
Marcali járás
Nagyatádi járás
Tabi járás

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Baktalórántházai járás
Csengeri járás
Fehérgyarmati járás
Ibrányi járás
Kemecsei járás
Kisvárdai járás
Mátészalkai járás
Nagykállói járás
Nyírbátori járás
Tiszavasvári járás
Vásárosnaményi járás
Záhonyi járás

Tolna megye

Dombóvári járás
Tamási járás

Vas megye

Celldömölki járás
Vasvári járás

Veszprém megye

Devecseri járás
Pápai járás
Sümegi járás

Zala megye

Lenti járás
Letenyei járás
Zalaszentgróti járás

