A Hazai Korszerű Építészmérnök Képzésért Alapítvány
1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K.I.10.
A kérelem száma:

Döntés:

A kuratórium tölti ki!  

        Hallgatói  KÉRELEM 
ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSRA
1. SZEMÉLYI ADATOK
Név:

Képzési forma:

Tanulmányok kezdete:
Hallgatói azonosítók:
Neptun kód:

Értesítési cím (lakcím)

Telefon/e-mail:

e-mail:
2. A KÉRELEM TÁRGYA
2.1 Mire kér támogatást (cél, indoklás, költségek):







2.2 Kért összeg:
3. IGAZOLÁSOK, AJÁNLÁSOK, EGYÉB DOKUMENTUMOK
3.1 Az előző két szemeszter súlyozott tanulmányi átlaga (a Dékáni Hivatal igazolja)
Szemeszter
Súlyozott átlag


            dátum                       aláírás                          P.H
20….. /20….. /          félév


20….. /20….. /           félév


3.2 Vezető oktatói  ajánlás (egyetemi tanár, egyetemi docens)



 
                                                                                                           dátum                       aláírás                          P.H
3.3 Egyéb csatolt dokumentumok
A dokumentum tárgya:
Kelte:
1.


2.


4. KORÁBBI TÁMOGATÁSOK
Mikor kapott az Alapítványtól támogatást utoljára, s milyen összeget? …………………………………………..
A kitöltési tájékoztatót elolvastam. Pályázatomat az abban foglaltak  ismeretében, az ott leírt feltételeket magamra nézve kötelezőnek elfogadva nyújtottam be.
Kelt:
…………………….                                                              ………………………………………..
							                            a kérelmező aláírása

5. A KURATÓRIUM JAVASLATA



Kelt: 
…………………….                                                              ………………………………………..
									a Kuratórium elnöke
6. A TÁMOGATÁS KIUTALÁSA
A benyújtott dokumentum (számla), valamint a rövid beszámoló alapján történt kiutalás 
Összege:

Módja:
Időpontja:
Kelt: 
…………………….                                                              ……………………………………..
								gazdasági ügyintéző




TÁJÉKOZTATÓ
az alapítványi támogatás feltételeiről és az igénylés módjáról

Támogatásra pályázhatnak: a BME Építészmérnöki Kar mindazon hallgatói, akik a nappali alapképzésben, a kiegészítő képzésben, illetve a posztgraduális doktorandusz képzésben (PhD, DLA) vesznek részt. A pályázat személyre szól, azt egyénileg kell benyújtani akkor is, ha ugyanolyan céllal egyidejűleg többen is pályáznak.
A támogatás célja: Az alapítvány alapszabályban megfogalmazott céljai között szerepel, hogy tegye lehetővé a Kar nemzetközi kapcsolatainak szélesítését, a hallgatók kiutazásának támogatását,  segítse a doktorandusz képzést, továbbá kari kiadványok (jegyzet, segédlet, cikk) megjelentetését. Elsősorban utazási és szállásköltségekre lehet pályázni, ezen kívül  részvételi díjak, regisztrációs költségek, cikk-közlési díjak stb. megtérítésére.
Az elbírálás módja: A beérkezett pályázatokat a kuratórium negyedévenként bírálja el. Az elbírálás eredményét a Kuratórium saját honlapján hozza nyilvánosságra,  illetve arról a pályázó megadott értesítési címén visszajelzést kap.
Pályázati űrlap kitöltése:
A pályázati űrlap az alapítvány honlapjáról (www.hkeka.hu) is letölthető. Ugyanitt találhatók információk az Alapítvány tevékenységéről és a korábbi pályázatokról.
ad.1. 	A Hallgatói azonosító kód megadása feltétlenül szükséges, mivel az átutalás ennek alapján történik. Telefonszám megadása nem kötelező.
ad 2.2 	Rendkívüli és egyedi esetektől eltekintve személyenként és szemeszterenként egy alkalommal maximum 100,000 Ft támogatás igényelhető. A támogatás igényléséhez egy egyszerű költségterv csatolandó. A támogatás kifizetése a kuratóriumi döntést követően, vagy a benyújtott hivatalos dokumentum (számla) alapján, utólag történik.
ad 3.1 	A tanulmányi eredményeket az Egyetem Központi Tanulmányi Hivatalával, vagy a Kar Dékáni Hivatalában kell igazoltatni. Támogatás csak 3,5-ös tanulmányi átlag felett adható (rendkívüli esetekben egyedi elbírálásra is lehetőség van).
ad 3.2. 	DLA és PhD ösztöndíjasok esetében a doktorandusz tanszékének vezetőjétől írásbeli ajánlás szükséges. Az alapképzésben részt vevő hallgatók esetén is kötelező tanszékvezetői, vagy vezető oktatói ajánlás megszerzése. Ennek hiányában a kérelem nem támogatható.
ad 3.3. 	Ha a kérelmező pályázata indoklásához további dokumentumokat csatol, azokat itt kell felsorolni. 
Formai követelmények: Hiányosan kitöltött vagy nem megfelelően dokumentált, aláírás nélküli pályázatokat a kuratórium nem bírál el.
A kitöltött pályázati űrlap leadása: a kérelmeket az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalában kell leadni. (K.I.10.). Határidő: folyamatos (a kuratóriumi ülések tervezett időpontjai a weblapon találhatók).
További, a pályázót érintő feltételek:
1.	A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatást a döntést követően, vagy csak a benyújtott hivatalos számla alapján kaphat. 
2.	Az alapítványi támogatást elnyerő kötelezi magát, hogy a támogatott rendezvényen, részképzé-sen, tanulmányúton való részvételéről egyoldalas beszámolót nyújt be az Alapítványnak.
3.	TDK munka, publikáció, műalkotás stb. készítése esetén az Alapítvány nevét, mint támogatót fel kell tüntetni.
Budapest, 2009. április

           Dr. Szoboszlai Mihály 
              a kuratórium elnöke
File: Q:\kari\HKEKA\tamogatasi_kerelem_urlap_20060925.rtf

