
IB CONTROLL INFORMATIKAI SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJ

Az IB Controll Informatikai Biztonsági és 
Adatvédelmi Tanácsadó Kft.

pályázatot hirdet

 a 2017/2018. tanév őszi félévében

SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJRA

a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar 
mérnökinformatikus nappali tagozatos, államilag finanszírozott 
hagyományos BSc képzésében részt vevő hallgatók számára

Az IB Controll Kft. által alapított „IB Controll Informatikai Szakmai Ösztöndíj” célja a Neumann
János  Egyetem  GAMF  Műszaki  és  Informatikai  Kar  mérnökinformatikus  alapszakán
kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért hallgatók anyagi és erkölcsi támogatása, valamint
a hallgatók szakmai gyakorlati tapasztalatainak bővítése.

Az  IB  Controll  Kft.  e  cél  érdekében  félévente  kettő  fő,  a  pályázaton  nyertes  hallgató
tanulmányait támogatja. Az Ösztöndíj odaítéléséről, és a támogatás folyósításáról a Neumann
János  Egyetem  GAMF  Műszaki  és  Informatikai  Kar  és  az  IB  Controll  Kft.  által  felállított
bírálóbizottság dönt.

A pályázat két fő, alapképzésben részt vevő hallgató támogatását biztosítja.

A pályázat feltételei:

• A pályázati időszakot megelőző félévben, valamint az aktuális félévben aktív hallgatói
jogviszony  a  Neumann  János  Egyetem  GAMF  Műszaki  és  Informatikai  Kar
mérnökinformatikus alapképzésében (hagyományos, nem duális képzésben)

• A pályázati időszakot megelőző és az aktuális félévben legalább 20-20 felvett kredit
• A pályázati időszakot megelőző félévben teljesített legalább 3.50-es tanulmányi átlag
• Előnyt  jelent  a  kötelező  tanulmányokon  túlmutató  szakmai/tanulmányi  aktivitás  (pl.

OTDK,  TDK,  tanulmányi  versenyek,  szakmai  projektekben  való  részvétel,
szakkollégiumi tevékenység, publikáció, demonstrátori tevékenység)

A pályázat nyertesei számára lehetőség nyílik a kötelező nyári szakmai gyakorlat
letöltésére az IB Controll Kft.-nél.



Az elbírálás menete:

• A beérkezett pályázati anyagok alapján a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és
Informatikai  Kar és az IB Controll Kft. által felállított bírálóbizottság sorrendet állít fel a
jelentkezők között az elbírálás szempontjai szerint.

• A bírálóbizottság az általa meghatározott számú jelölttel személyes interjút bonyolít le.

• A bírálóbizottság  a  végleges rangsort  a  személyes  meghallgatást  követően állapítja
meg.

Az elbírálás szempontjai:

• Az előző félévben teljesített és az aktuális félévben felvett kreditek száma.
• A pályázati időszakot megelőző félévben teljesített tanulmányi átlag.
• A pályázati űrlapon és mellékleteiben hitelt érdemlően bemutatott szakmai/tanulmányi

aktivitás.

A szakmai ösztöndíj egyszeri juttatás.
Az ösztöndíj félévente új pályázati kiírás alapján nyerhető el.

Összege: nettó 50.000,- Ft/fő

A pályázatokat a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar és az 
IB Controll Kft. által felállított bírálóbizottság bírálja el, az eredményt nyilvánosságra

hozza, a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázati dokumentáció elemei:

• kitöltött, aláírt, dátummal ellátott pályázati űrlap (letölthető:  http://ibcontroll.hu/szakmai-
osztondij  )

• az előző és az aktuális félév hitelesített index másolata,

• szakmai önéletrajz,

• motivációs levél, ami tartalmazza a pályázó szakmai érdeklődési körét,

• a  kötelező  tanulmányokon  túlmutató  tanulmányi  aktivitást  igazoló  dokumentumok
másolatai (amennyiben van ilyen),

• online pályázati adatlap (http://survey2.ibcontroll.hu/index.php/653658?lang=hu)

A pályázati űrlapot és a csatolandó mellékleteket az online pályázati adatlap kitöltése során,
annak részeként kell feltölteni.
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A pályázatot benyújtó hallgató egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy

• a  pályázatában  szereplő  személyes  adatokat  és  egyéb  információkat  a  pályázat
bírálóbizottságának tagjai és az IB Controll Kft. pályázati adminisztrációval foglalkozó
munkatársai kezelhessék,

• az ösztöndíj elnyerése esetén személyes adatai a Neumann János Egyetem, valamint
az  IB  Controll  Kft.  ösztöndíjjal  kapcsolatos  kommunikációja  során  felhasználásra
kerüljenek, róla kép és/vagy hangfelvétel készüljön, és azt a Neumann János Egyetem
és  az  IB  Controll  Kft.  (közös  megegyezés  alapján)  a  kommunikációja  során
nyilvánosságra hozza,

• az IB Controll Kft. hírlevélben értesítse aktuális szakmai ajánlatairól.

A pályázó  felelős  a  közölt  adatok  valóságnak  való  megfeleléséért,  és  tudomásul  veszi  a
valótlan adatszolgáltatással járó következményeket.

A hiányos vagy a benyújtási határidő lejárta után benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázati anyagot az 
online pályázati adatlap

kitöltése során, annak részeként kell feltölteni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. október 20.

További segítségért forduljatok bizalommal a 
NJE HSZK munkatársaihoz a GAMF Karon!

(cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 
Főépület földszint, Zipernovszky udvar)
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