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ÚNKP cél, forrás
• Alapvető cél:
- a tudományos utánpótlás megerősítése,
- a tudományos életpálya vonzóvá tétele,
- a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása,

- az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.
• Forrás nagysága, helye, ösztöndíjasok száma:

- Forrás: magyar állami költségvetésből.
- 2016/2017. tanév: ~2,2 Mrd Ft
970 ösztöndíjas
- 2017/2018. tanév: 4 Mrd Ft (közel kétszerese a tavalyi évnek),
1911 ösztöndíjas
- 2018/2019. tanév: várhatóan ~ 4 Mrd Ft
várhatóan közel 2000 ösztöndíjas
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Főbb tudnivalók
• Az idei tanévben a 4 Mrd Ft keretösszeg 25%-a, azaz közel
1 Mrd Ft jut az alap- és mesterképzésen tanuló
hallgatók ösztöndíjának biztosítására!
• Cél:a fiatal kiválóságok itthon tartása, bevonása a
felsőoktatási kutatási tevékenységekbe.
• A Program kutatási
biztosít ösztöndíjat!

tevékenység

megvalósítására

• Ösztöndíjas időszak: 5 vagy 10 hónap (2018. szept. 1. 2019. jún. 30. között, tanévhez kötött)
• A
2017/2018.
tanévben
26
állami felsőoktatási
intézmény részesült ÚNKP támogatási keretben, az
intézmények száma jövőre várhatóan bővül (az intézményi
lista a tavalyi kiírás 1. sz. mellékletében található)
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Célcsoportok, ösztöndíj összegek
Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanév
Célcsoportok

Ösztöndíj összegek (nettó)

alapképzésben részt vevő hallgató

75.000 Forint/hó

mester (osztatlan) képzésben részt vevő hallgató

100.000 Forint/hó

doktori hallgató

110.000; 150.000 Forint/hó

doktorjelölt

250.000 Forint/hó

40 év alatti fiatal oktató, kutató
(4 éven belül PHD/DLA-t szerzett)

300.000 Forint/hó

40 év alatti fiatal oktató, kutató
(4 éven túl PHD/DLA-t szerzett)

350.000 Forint/hó
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2017/2018. tanév ÚNKP ösztöndíjasai

CÉLCSOPORTOK
„A” keret - Alapképzés
hallgatói
„A” keret - Mester (osztatlan)
képzés hallgatói
„A” keret összesen:
„B” keret - Doktori képzés
hallgatói
„B” keret Doktorjelöltek
„B” keret összesen:
„C” keret – Fiatal oktató,
kutató I.
„C” keret - Fiatal oktató,
kutató II.
„C” keret összesen:
„A” keret, „B” keret és „C”
keret mindösszesen:

Beérkezett,
érvényes
pályázatok száma

Támogatottak száma
(fő)

300

249

756
1056

620
869

877
673

331
302

1550

633

473

186

430
903

223
409

3509

1911
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2017/2018. tanév ÚNKP ösztöndíjasai

2017
CÉLCSOPORTOK
„A” keret - Alapképzés
hallgatói
„A” keret - Mester
(osztatlan) képzés hallgatói
„A” keret összesen:
„B” keret - Doktori képzés
hallgatói
„B” keret Doktorjelöltek
B” keret összesen:
„C” keret – Fiatal oktató,
kutató I.
„C” keret - Fiatal oktató,
kutató II.
„C” keret összesen:

A támogatottak
A
arányszáma az érvényes célcsoportonkénti
pályázatok számához
támogatottak
képest
aránya

83%

13%

82%
82,3%

32,5%
45,5%

37,7%
44,9%
40,8%

17,3%
15,8%
33,1%

39,3%

9,7%

51,8%
54,45%

11,7%
21,4%
100%
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Pályázási feltételek 2017/2018.
(módosulhat jövőre):
-

Munkarend:
o teljes idejű képzésben (nappali) hallgatói jogviszony szükséges az
ösztöndíjas időszakban

o következő tanévtől várhatóan mester /osztatlan/, doktori képzésen
minden munkarend elfogadott lesz!
- Kötelező vállalások:
o alap-, mester(osztatlan) pályázat estén: a továbbfutó kategóriában a pályázóknak
vállalniuk kell Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt.
o minden célcsoportnál: kutatása bemutatása ÚNKP helyi rendezvényen.
- Tanulmányi átlag alap, mester (osztatlan) képzés esetén a pályázáshoz:
o
agrártudományok,
műszaki
tudományok,
orvostudományok
és
természettudományok tudományterületen folyó teljesített utolsó két lezárt
félévének súlyozott tanulmányi átlaga legalább „3.51” minősítésű legyen,
egyéb tudományterületen a súlyozott tanulmányi átlaga legalább „4.00”
minősítésű legyen.
o
leendő első évesek esetén a pályázó középfokú képzésben teljesített
tanulmányi eredményének utolsó két lezárt félévének átlaga lezárt félévenként
legalább „4.00” minősítésű legyen.
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Pályázati kiírás megjelenése
Hogyan készülj előre?
o Megjelenés: a Pályázati Kiírások megjelenése legközelebb 2018 tavaszán
várható.
o A Pályázati Kiírásokat megtalálod:
www.kormany.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Dokumentumok /
Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati dokumentumai
o Hogyan tudsz előre készülni a pályázásra?
1.Felkeresel egy témavezetőt, aki segít Neked a kutatási témád megtalálásában.
2.Megbeszéled vele, hogy vállalja-e a mentorálásod az ösztöndíjas időszak alatt.
3. Készítesz a témavezető segítségével egy kutatási tervet 5 v. 10 hónapra.
(a témavezetőnek jóváhagyólag alá kell majd írnia a pályázáskor)
4. Összegyűjtöd az eddig megvalósult tudományos v. művészeti tevékenységeidet.
5. Megnézed a tavalyi Pályázati Felhívást (pályázási feltételek, értékelési
szempontrendszer) és az Ösztöndíj Működési Szabályzatot a www.kormany.hu
weboldalon, vélhetően lesznek változások, de támpontnak jó.
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Intézményi 40%-os támogatás
•A
fogadó
felsőoktatási
intézmények
intézményi
támogatásban részesülnek az intézményüknél ÚNKP ösztöndíjat
elnyert ösztöndíjasok után, az ösztöndíjak összege 40 %ának megfelelő támogatás mértékében.
• A fogadó intézmény vállalja a kutatás feltételeinek biztosítását.
Erről Fogadó intézményi szándéknyilatkozatot állít ki a pályázó
részére a pályázáskor.
• Az intézményi 40% felhasználható várhatóan:

Az ösztöndíjasok
kutatásaival összefüggő
dologi és felhalmozási
költségek

Min.50%

Max.
50%

Az ösztöndíjasok kutatásaival
összefüggő intézményi
működési költség (rezsi)

A Program lebonyolítási
költsége
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SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNOK!
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