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PÁLYÁZATI ADATLAP 

MI-2017-2 

 

Az SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék által hirdetett, 

külső forrásból támogatott tudományos ösztöndíjpályázatára vonatkozóan. 

A pályázó tölti ki elektronikusan, a személyazonosító igazolványában, lakcímkártyáján és 

adóigazolványán, valamint a Neptun nyilvántartásban található adatoknak megfelelően!  

Pályázni kívánt témakiírás:   

Személyes adatok 

A pályázó neve: 

Születési hely, dátum: 

Anyja leánykori neve: 

Adóazonosító jele: 

Lakhely: 

E-mail: 

Telefonszám: 

 

Képzésre vonatkozó adatok 

Felsőoktatási intézmény: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

Neptun Kód: 

Képzési forma: felsőfokú alapképzés / mesterképzés / osztatlan képzés / doktori képzés 

Tagozat: teljes idejű képzés (nappali) / részidős képzés (levelező) / távoktatás 

 

Nyelvismeret 

Nyelvvizsga foka és típusa: 
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Tudományos tevékenység 

Tanulmányi versenyen elért helyezés:  

Tudományos-szakmai publikáció: 

 magyar nyelven megjelent tudományos publikációk száma:  

 idegen nyelven megjelent tudományos publikációk száma:  

 könyv/ könyvrészlet száma: 

 szabadalmak száma: 

Pályázat szempontjából releváns tudományos tevékenység rövid (max. 10 soros) leírása: 

 

 

 

 

 

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes 

benyújtásával érvényes! 

Jelen adatlaphoz csatolt mellékletek száma:   db. 
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Nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 

az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró 

Szegedi Tudományegyetem nyilvántartásba vegye, az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása 

célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 

lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

Tudomásul veszem, hogy jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázati adatlapom 

elválaszthatatlan mellékleteit képezően összeállított – részletesen az alábbi tételekből álló 

dokumentáció 

(1) a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló 

dokumentumok 

(2) a bírálati szempontok alapján definiált képzésen való részvételt, kurzus teljesítést 

bizonyító, ETR alapú dokumentum 

(3) államilag elismert nyelvvizsga másolati dokumentumai 

benyújtása a pályázó kötelezettsége, s nem hiánypótolás útján ismételten nem benyújtható, 

pótolható dokumentumok. Tudomásul veszem, hogy ezen dokumentumok hiánya érvénytelen 

pályázatot eredményez. 

 

 

Szeged, 2017.  ……… 

…………………………………… 

pályázó aláírása 


