
 

 

 

PÁLYÁZATI PÓTFELHÍVÁS 

 
A NYÍREGYHÁZI EGYETEM  

az EFOP-3.4.3-16-2016-00018 azonosító számú 
„Tudásfejlesztés és –hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen” 

című projekt keretében 

kreatív alkotói ösztöndíjpályázatot hirdet a Nyíregyházi Egyetem hallgatói számára 

 „Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet?”  

címmel. 

A Nyíregyházi Egyetem ösztöndíj pályázatot hirdet a Nyíregyházi Egyetem aktív hallgatói számára. 
A felhívás célja a Nyíregyházi Egyetem népszerűsítése, értékeinek kiemelése úgy a jelenlegi, mint 
leendő hallgatóink, azaz a középiskolás diákok számára. Ennek érdekében az Egyetem az alábbi 
pályázati kategóriákat hirdeti meg: 
 

I. Pályázati kategóriák 
 

1. Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet? - VIDEOKÉSZÍTÉS 
A pályázó egy minimum három perces videót készít az általa választott témában, formában. A 
videó témájának a pályázat címéhez igazodni kell. A megvalósításhoz bármilyen technikai-digitális 
eszközt használhat a hallgató. 
 

2. Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet? - BLOG vagy FACEBOOK - jegyzetsorozat 
készítése, megvalósítása 

Egy legalább öt jegyzetből/blogbejegyzésből álló (akár fotó, akár videoillusztrációval ellátott), 
bejegyzésenként 1000 karakterből álló bejegyzést/jegyzetet kell írnia a pályázónak. A szöveg 
témájának a pályázat címéhez igazodnia kell. A megvalósításhoz bármilyen technikai-digitális 
eszközt használhat a hallgató. 
 

3. Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet? - INSTAGRAM (kép-szöveg) sorozat készítése 
Öt fotósorozatból és/vagy videós tartalomból (sorozatelemenként legalább 5-5 fotóból (és/vagy 
videós tartalomból) és a hozzá tartozó szövegből) álló bejegyzést kell elkészíteni a pályázónak. A 
szöveg témájának a pályázat címéhez igazodni kell. A megvalósításhoz bármilyen technikai-digitális 
eszközt használhat a hallgató. 



 

 

 
 
II. Pályázati ösztöndíj mértéke 

a) egyéni pályázók esetén: 100.000 Ft/fő.  

b) csoportos pályázók (min. 3 - max.5 fő): 300.000 Ft / csoport.  

Csoportos pályázat esetén az elnyert támogatás a pályázók között egyenlő arányban kerül 

felosztásra. 

Az elnyert támogatási összegre a hallgatóval a Nyíregyházi Egyetem ösztöndíj-szerződést köt. 

Becsült támogatott pályázatok száma: 6 egyéni, 1 csoportos. 

 

III. Pályázat benyújtása, feltételek 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 18. 12:00  

• A pályázati tervet a kiíráshoz csatolt adatlapon kell benyújtani elektronikus formában 
a beres.tamas@nye.hu email címre, Béres Tamás mentor részére.  

• Feltétel, hogy a pályázó – csoport esetén a csoport tagjai - a Nyíregyházi Egyetemen aktív 
státuszú hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, rendelkezzenek. 

• A határidő után, nem megfelelő formátumban érkezett, valamint nem aktív hallgatói 
jogviszonnyal bíró pályázók által benyújtott pályázatok elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.  

• A beérkezett pályázatokat 3 tagú bíráló bizottság értékeli, a pályázatok elbírálási határideje: 
2019. december 19. 

• Bírálati szempontok 1. ötlet eredetisége (1-5 pont), 2. ötlet várható hatása (1-5 pont), 3. 
ötlet kidolgozottsága (1-5 pont). Maximális pontszám 15 pont. 

 

IV.  Pályázat megvalósítása 

• A pályázat tervezett megvalósítási időtartama: 2019. január 06. – 2020. január 27. 

• A pályázat keretében a pályázati tervet a hallgató egy Egyetem által biztosított mentor 
tanár/szakember segítségével dolgozza ki és valósítja meg. A pályázati ösztöndíj végén a 
hallgató a megvalósított terv és dokumentációjával igazolja a feladat elvégzését. Az 
ösztöndíj kifizetésének feltétele a megvalósított pályázati terv bírálók általi elfogadása. 

• A támogatásban részesített, elkészült pályamunkákat a Nyíregyházi Egyetem saját szellemi 
termékének tekinti és azokat a pályázat dokumentálása és az intézmény népszerűsítése 
céljából saját médiafelületein közzéteszi. 



 

 

ADATLAP 
A NYÍREGYHÁZI EGYETEM  

az EFOP-3.4.3-16-2016-00018 azonosító számú 
„Tudásfejlesztés és –hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen” 

című projekt keretében meghirdetett  

„Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet?”  

című kreatív alkotói ösztöndíjpályázat benyújtásához 
 

A pályázó adatai: 

A pályázó neve, NEPTUN kódja: ______________________________________ 

A pályázó szakja, évfolyama: ______________________________________  

Telefonszáma:  ______________________________________ 

E-mail címe:  ______________________________________ 

Csoportos pályázók esetén a csoport további tagjainak 

NEPTUN kódja ____________, ____________, ____________, ____________, 

Szakja, évfolyama:  ____________, ____________, ____________, ____________, 

 

Megpályázni kívánt kategória:  

Válasszon ki az alábbi kategóriák közül egyet, jelölje X-szel a kiválasztott kategóriát: 

 

[  ]  Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet? – VIDEOKÉSZÍTÉS  
 
[  ] Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet? - BLOG vagy FACEBOOK - jegyzetsorozat készítése, 
megvalósítása 
 
[  ] Miért szeretem a Nyíregyházi Egyetemet? - INSTAGRAM (kép-szöveg) sorozat készítése 
 

 

 

 



 

 

A projektötlet rövid bemutatása: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. december 18. 12:00 

Az aláírt pályázati adatlapot Béres Tamás mentor részére szkennelt, elektronikus formában 
(beres.tamas@nye.hu) kell megküldeni.  
 

 Nyíregyháza, 2019. december hó ____. nap 

 

 

______________________________________ 

 

Pályázó(k) aláírása 

 

 

 


