
ÚNKP ösztöndíj, 2020/2021-es tanév 
 

Segédanyag újonnan felvételizett első éves BA-s, BA-s és MA-s pályázóknak 
 

Pályázati anyag benyújtásának határideje: 

2020. június 30. 

 

1. Pályázati kategóriák 

 

I. „Tehetséggel fel!” kategória:  

Végzős középiskolások, illetve azok a jelentkezők, akik a 2020/2021-es tanévben kezdik meg 

felsőoktatási tanulmányaikat a Zeneakadémián, és megfelelnek a kiírás követelményeinek 

 

II. Alapképzés pályázati kategória: 

Alapképzésben részt vevő hallgatók: mindazok, akik BA I., II. vagy III. éves tanulmányaikat 

kezdik meg a 2020/2021-es tanévben 

 

III. Mesterképzés pályázati kategória: 

Mesterképzésben részt vevő hallgatók (osztatlan és osztott képzésben résztvevők): 

mindazok, akik MA I. vagy II. éves tanulmányaikat kezdik meg a 2020/2021-es tanévben 

 

2. Az ösztöndíj mértéke: 100 000 Ft / hó 

 

3. Az ösztöndíj időtartama:  

 

- féléves: az őszi szemeszterben 5 hónapra (2020. szeptember 1. - 2021. január 31.), a tavaszi 

szemeszterben 7 hónapra (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.) jár az ösztöndíj 

- egy éves: 12 hónapra (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.) jár az ösztöndíj 

 

4. Teendők, fontos tudnivalók      

 

Kérjük, ellenőrizd, hogy a rád vonatkozó pályázati kategóriában - BA-s, MA-s vagy ,,Tehetséggel fel!” -  

nyújtottad-e be a dokumentumokat.  

Ezt mindig a pályázati kiírás 4. pontjánál tudod megtenni. 

 

a) Vállalások és kötelezettségek (a pontos részleteket a pályázati kiírások 4. pontjában 

találhatjátok): 

 

- a kiírásban szereplő féléves tanulmányi átlagok elérése  

- a kutatás és eredményének bemutatása az intézményi ÚNKP rendezvényen. A kutatás 

zeneszerzők esetében lehet egy zenemű megírása, hangszerseknél egy vagy több tematikus 

hangverseny megvalósítása, a műsor zenetörténeti kontextusba helyezésével; a választott 

témához kapcsolható nemzetközi és hazai kurzuson való részvétel vagy nemzetközi 

versenyen való részvétel is lehet. 

- Témavezető tanár felkérése kötelező. A témavezető tanár, aki intézményen kívüli is lehet, 

személyével kapcsolatban különösebb megkötés, szabály nincsen. 

- minden ösztöndíjasnak készítenie kell egy záró szakmai beszámolót a témavezető 

segítségével. Zenetudományi és egyházzene szakos hallgatók esetében a beszámolónak 

tartalmaznia kell a feldolgozott szakirodalmat és az annak alapján elkészített összefoglaló 

tanulmányt (amennyiben lehetséges, további kutatási irány vagy irányok megjelölésével), 

továbbá a témavezető szakmai értékelését.   



- az ösztöndíjas havi konzultációt folytat témavezetőjével, a konzultációkról annak időpontját 

és esetleg témáját tartalmazó konzultációs lapot (tulajdonképpen jelenléti ívet) kell vezetni, 

és mindkét félnek, a tanárnak és az ösztöndíjasnak is alá kell írni. 

- havonta egy magyar vagy idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása, amennyiben ez nem 

releváns, úgy az adott időszakban zajló művészeti munka bemutatása, zene-és 

interpretációtörténeti kontextusba helyezése 

- A fentieken kívül az MA kategóriában pályázóknak részt kell venniük az intézményi 

Tudományos Diákköri Konferencián is, ahol be be kell mutatniuk az ösztöndíjas időszakban 

végzett munka eredményét.  

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2021 tavaszán lesz. 

Érdemes áttanulmányozni a kapcsolódó szekciófelhívást, különös tekintettel a 4. II-es és az 5. 

A.1-es pontokra 

A kiírás az alábbi linken érhető el: http://otdk.hu/meia/uploads/35muveszszekcio.pdfű 

 

b) Benyújtandó dokumentumok (a pontos részleteket a pályázati kiírások 12. pontjában 

találjátok): 

 

- Kötelező kitölteni, kitöltetni és benyújtani az ÚNKP honlapján található „Pályázati kiírás 1. 

számú melléklete: Pályázati Adatlap” és „Pályázati Adatlap ‘xxxx’ számú mellékleteket” 

dokumentumokat. FIGYELEM! A „Pályázati Adatlap 1. számú melléklete” dokumentumból két 

típus is van, kérjük, figyeljetek oda, hogy a rátok vonatkozó adatlapot töltsétek ki. 

- a fogadó felsőoktatási intézmény aláírt szándéknyilatkozat (a Pályázati Adatlap mellékletét 

képező sablon szerinti formában), a fogadó felsőoktatási intézmény képviselőjének (Rektor, 

vagy a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes) elektronikus aláírásával ellátva vagy 

szkennelve PDF-ben, (Pályázati adatlap 2-es számú melléklet)  

- igazolás1 a tanulmányi eredményről (KIVÉVE a „II.” típusú /leendő első éves/ osztatlan 

művészeti mesterképzés esetén a felvételi eredményeket az intézmény biztosítja), 

hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve 

- a pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos/művészeti tevékenységet bemutató, 

elismerő dokumentáció 

- felsőoktatási intézményi igazolás a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban történő 5 

hónapos részvételről (amennyiben releváns)   

- Továbbá amennyiben rendelkezésre áll, akkor további, a jelentkező teljesítményét igazoló 

dokumentumokat is be lehet nyújtani. A benyújtható dokumentumok részletes listája a kiírás 

12.3.3 pontjában szerepel. 

 

 

Pályázati anyag benyújtásának határideje: 

2020. június 30. 

 

Eredmények kihirdetésének várható dátuma: 

 

2020. augusztus 28. 

 

További az ÚNKP ösztöndíjhoz kapcsolódó egyéb általános információk: 

http://www.unkp.gov.hu/gyik  

 
1 NEPTUN vagy ETR hallgatói tanulmányi rendszerből kinyomtatott, a Tanulmányi Hivatal által hitelesített súlyozott 

tanulmányi átlaga a Pályázati Kiírás 4. pontjában meghatározottak szerint 

 

http://otdk.hu/meia/uploads/35muveszszekcio.pdfű
http://www.unkp.gov.hu/gyik

