ITS Hungary
Nívódíj pályázat 2018
Az ITS Hungary Intelligens Közlekedési Rendszerek Koordinálásának Magyarországi Egyesülete pályázatot
hirdet az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások témakörében.

Pályázni három kategóriában lehet:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:

szakmérnöki diplomamunkával, illetve
felsőfokú képzést lezáró diplomamunkával (BSc, illetve MSc)
Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunkával

A pályázati részvétel feltételei:










Jeles vagy jó minősítésű diplomamunka és legalább közepes minősítésű egyetemi, főiskolai,
illetve szakmérnöki oklevél
Tudományos Diákköri Konferencián a felsőfokú intézmény által díjazásban vagy különdíjban részesült
pályamű
Az ITS Hungary Egyesület fő célkitűzéseivel kapcsolatos, aktuális téma feldolgozása. (Az ITS Hungary
Egyesület legfontosabb célkitűzése az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások hazai
megvalósításának elősegítése a közlekedéspolitika stratégiai főirányainak – közlekedés hatékonysága,
közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, versenyképesség – figyelembevétele mellett.)
A pályázatokat az ITS Hungary Egyesület titkárságára kell eljuttatni.
Cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. 9. em. 908. szoba.
A pályaműveket digitális adathordozón (CD/DVD) kérjük beadni.
(A jelentkezési lapot kérjük, sajátkezű aláírásával lássa el!)
A pályaművek beérkezési határideje: 2018. május 2.
A pályázaton részt vehetnek a díjkiosztás évében, illetve az azt megelőző évben
(jelen esetben 2017–2018-ban) elkészített munkák.
A pályaművekkel más pályázaton is részt lehet venni.

A pályázatra beadandó mellékleteket a jelentkezési lap tartalmazza.

A pályázat elbírálása:



A pályázatok bírálásában a beérkezett pályaművek számától függően az ITS Hungary Egyesület
legalább három kijelölt tagja vesz részt, egyikük elnökségi tag.
A díjkiosztásra – a nyertes pályamunkák rövid ismertetésével – az ITS Hungary Egyesület közgyűlésén
kerül sor, 2018. májusában.

A pályázat díjazása:






A nappali és levelező tagozaton tanuló, illetve végzett díjazottak egy évig az ITS Hungary Egyesület
teljes jogú egyéni tagjává válhatnak térítésmentesen.
A kategóriák nyertesei továbbá pénzdíjazásban is részesülnek, az alábbiak szerint:
 szakmérnöki diplomamunka
100 000 Ft
 felsőfokú képzést lezáró diplomamunka
75 000 Ft
 Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) pályamunka
50 000 Ft
Az ITS Hungary fenntartja a jogot a pénzdíjazás visszatartására nem megfelelő mennyiségű/minőségű
pályaművek beérkezése esetén az egyes kategóriákban.
Az ITS Hungary Egyesület támogatja a nyertes pályaművek publikációinak szakmai folyóiratban történő
megjelenítését.
A nyertes pályázók az ITS Hungary Egyesület szakmai programja keretében előadást tarthatnak
a beadott pályamű témájában.

Budapest, 2018. március 5.

Szilvai József Attila
az ITS Hungary Egyesület elnöke

www.its-hungary.hu

Jelentkezési lap
ITS Hungary Nívódíj pályázat 2018

Bejelentem, hogy az ITS Hungary Egyesület 2018. évre meghirdetett nívódíj pályázatán részt kívánok venni.

Név:

(Várható) végzettség:

Születési hely:

Születési idő:

Adóazonosító szám:

TAJ-szám:

Állandó lakcím:
Az egyetem/főiskola neve és címe, a kar, tanszék megnevezésével:

Pályázati kategória:

1. Szakmérnöki diplomamunka
2. Felsőfokú képzést lezáró diplomamunka (BSc, ill. MSc)
3. Tudományos Diákköri Konferencia pályamunka

A pályamű címe:

A pályamű (diplomamunka, TDK) kiírásának
dátuma:
A diplomamunka minősítése
(1. és 2. kategória):

A védés/bemutatás dátuma:

Az oklevél minősítése
(1. és 2. kategória):

TDK-pályamű díja (3. kategória):

Konzulens(ek) neve, munkahelye, elérhetősége (telefon, e-mail cím):

Pályázó munkahelye, neve és címe (amennyiben van):
Értesítési cím:
Telefon:

E-mail:

Beadandó mellékletek:
 a diplomaterv/szakdolgozat (digitális adathordozón) a tanszéki és a szakmai konzulens, valamint a
tanszéki és a külső bíráló véleményével, értékelő adatlappal; továbbá az államvizsga eredményes
letételét igazoló okmány másolata; tanszékvezetői javaslat, illetve
 a TDK-pályamű (digitális adathordozón), valamint annak díjazását igazoló adatlap.

…………………….……., 20……………..

www.its-hungary.hu

……………………………………..
a pályázó aláírása

