
A Liska Tibor Szakkollégiumért Alapítvány 

pályázati felhívása 

2017. FEBRUÁR 1. 

Az ösztöndíj általános céljai és feltételei 

1. A Liska Tibor Szakkollégiumért Alapítvány ösztöndíjpályázatot ír ki a 

társadalomtudományok tudományterületén belül kiemelkedő tanulmányi munka, 

versenyfelkészülések és a szakmai kiválóság támogatására. 

 

2. A pályázat célja, hogy díjazza a szakmai kiválóságot és a szakmai fejlődést. 

 

3. A 2017. naptári év tavaszi félévére 1 ösztöndíj kiírására kerül sor: 

– egyösszegű támogatás az év első félévében: Senior Ösztöndíj 

 

4. Az összesen odaítélhető összegre és az ösztöndíjat elnyerők számára vonatkozó 

döntést a Liska Tibor Szakkollégiumért Alapítvány Kuratóriuma a beérkező 

pályázatok szakmai tartalma és az erre a célra felajánlott összeg alapján fenntartja 

magának. A pályázat során legfeljebb 3 személy támogatására nyílik lehetőség, 

személyenként legfeljebb 50.000 Ft értékben. 

 

5. Az ösztöndíjak fedezetéül a Liska Tibor Szakkollégiumért Alapítvány vagyona 

szolgál. Odaítélésük az Alapító okiratnak, illetve a Szervezeti és működési 

szabályzatnak megfelelően történik. 

 

6. Az ösztöndíjak odaítélésére kiírt pályázat elbírálására az Alapítvány Kuratóriuma a 

Liska Tibor Szakkollégium senior tagjait (mint a pályázat támogatóit) kéri föl. A 

felkért senior tagok szakmai javaslata alapján az odaítélésről a Liska Tibor 

Szakkollégiumért Alapítvány Kuratóriuma dönt véglegesen, s döntéséről értesíti a 

pályázókat. 

 

7. Az ösztöndíjak igénybevételének kezdő időpontjáról a pályázók értesítést kapnak a 

Kuratóriumtól. Ösztöndíjuk átvételéhez biztosítani kell számlaszámukat, és az 

átvételről elismervényt kell aláírniuk. 
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8. Az alapítvány az ösztöndíjakat egy összegben folyósítja. 

 

 

A pályázás feltételei 

9. Az ösztöndíjra a Liska Tibor Szakkollégium azon tagjai pályázhatnak, akik legalább 

egy éve aktív tagsági státuszban vannak a Szakkollégiumban. Olyan, aki az aktív 

tagsághoz szükséges minimális kritériumszint nem teljesítése miatt figyelmeztetésben 

részesült bármelyik félévben (kivéve külföldi tanulmányok esetén), nem pályázhat. 

 

10. Egymás utáni két félévben nem lehet elnyerni az ösztöndíjat (de többször is el 

lehet nyerni). 

 

11. A pályázatot írásos formában (email-csatolmányként) kell benyújtani a Liska Tibor 

Szakkollégium Senior kapcsolattartójának (jelenleg: Bitay Zsolt, bitay.zsolt@ltsz.hu). 

 

12. A pályázat a szakmai kiválóságot hivatott díjazni, a pályázatban a benyújtását 

megelőző két félév teljesítménye kerül figyelembevételre (külföldön töltött tanulmányi 

félév esetén lehetőség van a legutolsó két hazai félév teljesítményével pályázni). A 

következő teljesítmények és eredmények kerülnek figyelembevételre (melyekre a 

pályázatban a pályázónak ki kell térnie): 

 - tanulmányi versenyen elért eredmények 

- tudományos tevékenység (beleértve a liskai gondolatok ápolását, kutatását, 

stb.) 

- publikáció, egyetemen/Szakkollégiumon kívüli egyéb tanulmányok 

- demonstrátori munka 

- releváns, minőségi szakmai gyakorlat 

- szakkollégiumi műhelyeken, kurzusokon való részvétel (a kurzus minősége, 

megkívánt befektetendő energia, illetve ha van, akkor végkövetelmény 

minősége, stb.) 

 

13. A pályázatnak tartalmaznia kell egy felsorolást a pályázó eredményeiről, 

mindegyiket röviden magyarázva, hogy konkrétan mit takar. Az eredmények a fenti 

kategóriák szerint kerüljenek csoportosításra (tanulmányi versenyek, tudományos 

tevékenységek, publikációk, egyetemen/Szakkollégiumon kívüli egyéb tanulmányok, 

demonstrátori munka, szakmai gyakorlat, szakkollégiumi műhelyeken, kurzusokon 
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való részvétel). A pályázat továbbá tartalmazzon egy rövid szöveges indoklást, 

kiegészítést is, hogy miért a Pályázó teljesítményei kerüljenek díjazásra. 

14. A pályázat terjedelme nem haladhatja meg az egy A/4-es oldalt. 

15. A pályázati anyag csak a fájlnevében tartalmazhatja a pályázó nevét. 

16. A pályázat benyújtásának határideje:  A pályázat e-mail csatolmányként kerüljön 

megküldésre legkésőbb 2017. február 15-ig a bitay.zsolt@ltsz.hu e-mail-címre. 

 

17. Az Alapítványnak jogában áll a késve benyújtott pályázatokat visszautasítani. 

 

18. A pályázat szakmai elbírálása után az alapítvány kuratóriuma a pályázót 

elektronikus úton értesíti a döntésről. A döntés tartalmi része ellen fellebbezésnek 

nincs helye. Formai hiba esetén a pályázó a Délvidékért Kiss Alapítvány 

Kuratóriumához, illetve kivételes esetben a Domus Kuratóriumhoz fordulhat 

jogorvoslatért. 

 

A pályázatok elbírálásának menete 

19. A pályázatokat a Liska Tibor Szakkollégium Senior tagjai megtekinthetik, majd a 

jelentkezőkről online szavazhatnak. A Senior tagok összességének szavazatai 40%-os 

súllyal esnek latba, ezen kívül külön szavaznak a Szakkollégium működésében aktív 

státuszt betöltő Senior tagok (Felvételi Bizottság kettő, Felügyelő Bizottság három 

tagja, illetve a Senior Kapcsolattartó), ami 60%-os súlyt képvisel. A két rész 

együttesen adja ki a végeredményt, ami alapján maximum 3 ösztöndíjas kerül 

kihirdetésre félévente. A Senior tagság döntésének eredményéről a Senior 

Kapcsolattartó elektronikus formában értesíti az Alapítvány Kuratóriumát, mely 

szavaz annak elfogadásáról. 

20. A pályázat szakmai elbírálása után az Alapítvány Kuratóriuma a pályázót 

elektronikus úton értesíti a döntésről. A döntés tartalmi része ellen fellebbezésnek 

nincs helye. Formai hiba esetén a pályázó a Liska Tibor Szakkollégiumért Alapítvány 

Kuratóriumához fordulhat jogorvoslatért. 

 

Szemesy Balázs, 

a Liska Tibor Szakkollégiumért Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

mailto:bitay.zsolt@ltsz.hu

