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Tájékoztatás az ÉMK hallgatói, fiatal kutatói számára 

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2020/2021-es tanévben is 5-12 hónapos ösztöndíjra 
pályázhatnak BME-s vagy leendő BME-s hallgatók. Az egyetem ÚNKP oldala ismerteti a 
részleteket.  

Az ösztöndíjprogram alapvető célja a hallgatói, kutatói és művészeti kiválóság támogatása a 
felsőoktatásban, gazdája az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Tavalyhoz képest új, hogy a 
Bolyai ösztöndíj nélküli posztdoktorok is pályázhatnak, a nyári hónapokra is kiterjed az ösztöndíj, 
valamint kategóriák között egyenletesebbek lettek az összegek. 

  

Az idei pályázati kategóriák: 

 Alapképzés (UNKP-20-1): 100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.  

 Mesterképzés (UNKP-20-2):  100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.  

 Doktorandusz hallgatók (UNKP-20-3):  100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.  

 Fiatal kutatók „Tudománnyal Fel!” (UNKP-20-4):  ún. doktorvárományosi és posztdoktori 
ösztöndíj 200.000 Ft/hó összeggel, 6 vagy 12 hónapra.  

 Bolyai+ (UNKP-20-5): Az egyidejűleg az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő 
oktatókat, kutatóknak ad többletösztöndíjat, 200.000 Ft/hó összeggel, 12 hónapra.  

 „Tehetséggel fel!” (UNKP-20-6): a pályázáskor még középiskolás, középiskolai tanulmányi 
versenyen eredményes, és ősztől már elsőéves tehetséges hallgatókat támogatja, 100.000 
Ft/hó összeggel, 5, 7, vagy 12 hónapra. Megjegyezzük, hogy a jövőbeli elsőévesek a 
„Tehetséggel Fel!” pályázat helyett az Alapképzés (UNKP-20-1) pályázatot is választhatják, más 
elbírálási feltételekkel és célokkal. 

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatóknak ajánljuk figyelmébe az aktuális kari TDK-
témakínálatot. Ha itt találnak érdekeset, akkor a témavezetővel konzultáljanak és használják ki a 
segítségét a kutatási terv és a pályamű összeállításában. 

Kifejezetten a most még középiskolás, de szeptembertől nálunk kezdő BSc hallgatóknak 
szólnak Junior TDK-témáink. Keressék bizalommal a témához megadott témavezetőt!  

  

A pályázatok benyújtásáról a BME külön utasítása rendelkezik. Az utasítás legfrissebb változata 
a 2020/21-es ÚNKP oldalon található. Ezek közül kiemelünk néhány fontos információt: 

  A teljes pályázati anyagot a BME ÚNKP Portálon keresztül, elektronikusan kell benyújtani. 

  Az alábbi dokumentumokat PAPÍRON IS be kell nyújtani: pályázati adatlap, kutatási terv, 
pályázói nyilatkozat és a tanulmányi eredményről szóló igazolás. 

  A „Tehetséggel Fel!” kategóriában a karunkra pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a pályázati 
adatlap kitöltése előtt keressék fel Dr. Krámer Tamás ÚNKP ügyintézőt. 

  

További kérdésekkel a Karon Dr. Krámer Tamás tudományos dékánhelyettes, ÚNKP-ügyintéző áll 
rendelkezésükre. 

https://www.bme.hu/unkp_2020
https://epito.bme.hu/tdk
https://epito.bme.hu/tdk
https://epito.bme.hu/tdk-kiirasok?tanszek=All&konzulens=All&field_tdk_kepzes_value=junior+t%C3%A9ma++%28els%C5%91%C3%A9ves+BSc%29
http://www.bme.hu/unkp_2020
https://unkp.bme.hu/
https://epito.bme.hu/kramer-tamas

