Pályázati felhívás
A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék doktorandusz-hallgatói közül
azok, akik a 2010/11-es tanévben nappali tagozatos hallgatóként legalább 55 kreditet
szereztek, pályázatot nyújthatnak be Schnell László Ösztöndíjra és/vagy
Schnell László Publikációs Díjra és/vagy Josef Heim Díjra.
A pályázatot 2011. október 3-én 12 óráig lehet beküldeni a jobbagy@mit.bme.hu
email-címre. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot (pl. elismerı oklevél
másolata) kérjük szkennelve mellékelni. A pályázatokat Adobe PDF formában kell
benyújtani.
A Schnell László Díjra és a Josef Heim Díjra beadott pályázatnak tartalmaznia kell a
2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31. közötti idıben a hallgató által végzett alábbi
tevékenységek rövid leírását:
(a) kutatómunka / fejlesztési munka és eredmények (max. 1 oldal),
(b) oktatási munka (melyik tantárgyhoz kapcsolódóan, hány órában, /Neptun-kód és tantárgynév,
valamint a tantárgyfelelıs neve/),
(c) a tanszék érdekében végzett tevékenységek (hány órában, pontosan milyen
tevékenység, pl. PC operátor, webmester, stb.),
(d) egyetemi és egyetemen kívüli szakmai-közéleti tevékenység,
(e) a tanszékhez nem kapcsolódóan végzett szakmai tevékenység,
(f) publikációs tevékenység,
(g) párhuzamos képzésben való részvétel,
(h) van-e munkahelye, ha van, ez milyen beosztásban mennyi elfoglaltságot jelent (ha
nincs, kérjük ezt leírni),
(i) milyen ösztöndíjjal rendelkezik (ha nincs semmilyen ösztöndíja, kérjük ezt leírni),
(j) egyéb, a pályázó által fontosnak tartott tevékenységek.
A tevékenységek között lehet pénzért végzett tevékenység is, de ne ez legyen a fı
pályázati elem. A pénzért végzett tevékenységet kérjük így megjelölni.
Az értékelésben segít, ha megadja honlapjának webcímét, és honlapja önéletrajzára és
publikációs listájára (ez pedig publikációinak elektronikus oldalaira) is rámutat.
A kuratórium a pályázatok értékelésekor az alábbi pontozást alkalmazza:
(a), (c) : tételenként max. 25 pont,
(b), (d), (e), (f): tételenként max. 10 pont,
(g)+(h)+(i)+(j): max. 10 pont.
A Josef Heim Díjra elsısorban fejlesztési eredménnyel (akár hardver akár szoftver) lehet
pályázni. (Amennyiben szakmai munkájában egyaránt van kiemelkedı kutatási és fejlesztési
eredmény is, akkor hangsúlyozhatja, hogy pályázata a Schnell László Díj vagy a Josef Heim
Díj elnyerésére egyaránt vonatkozik.)
A pályázatban le kell írni a kutatás/fejlesztés célját és a pályázó által elvégzett munkát.
Amennyiben a kutatás/fejlesztés egy nagyobb projekt része, kérjük röviden bemutatni a teljes
projektet is.
A Schnell László Alapítvány kuratóriuma a pályázatokat a konzulensekkel és –
amennyiben szükségesnek tartja – más tanszéki oktatókkal véleményeztetni fogja.
A Schnell László Publikációs Díjra külföldön kiadott, rangos folyóiratban megjelent
cikkel lehet pályázni. A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a folyóirat fedılapjának,
tartalomjegyzékének és azon oldalainak másolatát, amelyeken a megjelent cikk található.
Pályázni lehet olyan cikkel is, amelyet már közlésre elfogadtak és a korrektúrán az
anyag átjutott. Ebben az esetben dokumentálni kell a cikk aktuális státuszát.
A Schnell László Díj és a Josef Heim Díj összege 250.000.- Ft.
A Schnell László Publikációs Díj összegét a Kuratórium állapítja meg a beérkezett

pályázatok alapján. (Az elmúlt években a nyertes pályázók 50 - 70.000.- Ft-t kaptak.)
A díjak átadása októberben történik meg.
Budapest, 2011. szeptember 19.
(Dr. Pataki Péter sk)
a Schnell László Alapítvány kuratóriumának elnöke

