Pályázati kiírás evosoft Ösztöndíj 2013/2014 elnyerésére
Az evosoft Hungary Kft., mint Magyarország egyik vezető szoftverháza hallgatói
ösztöndíjat hirdet az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai
Intézete, programtervező informatikus BSc és Informatikatanár MA képzés nappali
tagozatos hallgatói számára, hogy támogassa a hallgatók magas színvonalú
képzését, illetve a nyelvtanulás lehetőségét.
Az evosoft minden sikeres pályázat esetében ösztöndíjat fizet a hallgatóknak,
melynek összege
 BSc képzés esetén:
-

havonta nettó 20 000 Ft, a BSc tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 1
év időtartamra, valamint sikeres nyelvvizsga esetén 120 000 vagy 240 000
Ft egy összegben a támogatott félévek számától függően.

 MA képzés esetén választás szerint:
-

havonta nettó 20 000 Ft, az MA tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 2
év időtartamra, valamint sikeres nyelvvizsga esetén 120 000, 240 000, 360
000 illetve 480 000 Ft egy összegben a támogatott félévek számától
függően.

-

az MA képzés utolsó 2 félévében havonta nettó 40 000 Ft, az MA
tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 1 év időtartamra, valamint sikeres
nyelvvizsga esetén, 240 000, 480 000 Ft egy összegben a támogatott
félévek számától függően.

VAGY

Az ösztöndíjasok a tanulmányok végeztekor elsőbbséget élveznek az evosoft
Hungary Kft. álláslehetőségeinek betöltésénél. Az evosoft Hungary Kft. fenntartja a
jogot, hogy a tanulmányok végeztével munkaszerződést ajánljon fel az
ösztöndíjasoknak, amelynek pontos részleteit az ösztöndíjban részesülő hallgatóval
megkötendő Ösztöndíj Szerződés előre rögzíti.
A pályázat elnyerésének feltételei
 Az Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézetének,
programtervező informatikus BSc szakán megszerzett legalább 120
kreditpont, vagy az Informatikatanár MA képzésre nyert felvétel.
 Az eddigi tanulmányi eredmények (teljes BSc és MA időszak alatt) súlyozott
tanulmányi átlaga legalább 3,0 (utolsó két félévben megszerzett kredit x
érdemjegy / utolsó két félévben összes megszerzett kredit).
 Angol és/vagy német nyelv elsajátítására való hajlandóság, az erre vonatkozó
szándéknyilatkozat.
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Amit vállalnod kell
 Az ösztöndíjas időszak végére vállalja az angol nyelvből sikeres államilag
elismert „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga letételét VAGY angol és német
nyelvből egyaránt sikeres államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga
letételét. Ha a feltételül szabott nyelvismerettel már rendelkezel, a kiírásnak
automatikusan megfelelsz, pályázhatsz az ösztöndíj elnyerésére (ez esetben
csak a havi 20.000 Ft vagy 40.000 Ft ösztöndíj jár).
 Az evosoft Hungary Kft. a tanulmányok befejezését (a sikeres záróvizsgát)
követően, 1 hónapon belül álláslehetőséget ajánlhat fel a végzett hallgatónak
miskolci, vagy budapesti telephelyén az Ösztöndíj Szerződésben előre
rögzített munkakörben, versenyképes fizetési feltételekkel. Amennyiben a
végzett ösztöndíjas nem köt ez alapján munkaszerződést az evosofttal, akkor
a teljes ösztöndíj összeget köteles visszafizetni. Amennyiben a végzett
ösztöndíjas szerződést köt, de neki felróható okokból hamarabb elmegy a
cégtől, mint amennyi ideig az ösztöndíjat kapta, akkor az ösztöndíj időarányos
részét kell visszafizetnie.
 Az ösztöndíjasoknak komplex témát illetve szakdolgozat/diplomamunka témát
elsődlegesen az evosoft által felajánlott témákból kell választani. Az
ösztöndíjasok emellett előnyt élveznek az evosoft gyakornoki programjában
való részvételnél.
 Amennyiben a pályázati idő alatt az ösztöndíjas tanulmányi előmenetelében –
amelyről írásos tájékoztatást (indexmásolat) kérünk félévente – jelentős
változás áll be, úgy az evosoft Hungary Kft. egyoldalúan elállhat az ösztöndíj
további kifizetésétől és a szerződést semmisnek tekintheti, illetve minősített
esetekben (úgymint a tanulmányok indokolatlan megszakítása, tanulmányi
kötelezettségek elmulasztása, a tanulmányi átlag 3,0-nál alacsonyabb értékre
romlása) az addig kifizetett díjakat is egy összegben visszakövetelheti.
A pályázatok elbírálásának menete
 A pályázati kiírás feltételeinek teljesülését a Főiskola Matematikai és
Informatikai Intézet választott képviselői vizsgálják, akik a feltételek
teljesülése esetén a pályázatokat továbbítják az evosoft Hungary Kft.
számára.
 Az evosoft Hungary Kft. a beérkezett pályázatokat kiértékeli, és személyes
elbeszélgetésre hívja a pályázókat. Az elbeszélgetésen általános szakmai
kérdések mellett jövőbeni célokra kérdezünk rá és megismerjük a pályázó
személyiségét. A pályázati feltételek teljesülése és az elbeszélgetésen kapott
benyomások alapján kiválasztásra kerülnek az evosoft Ösztöndíjra jogosult
hallgatók. A szóbeli elbeszélgetésen kerülhetnek szóba az egyedi esetek is
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(pl. ösztöndíj alatti Erasmus program anyagi támogatása, evosoftos
diákmunka, stb.).
 Félévente mintegy 5 Ösztöndíjat ítél oda az evosoft Hungary Kft. és az
Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet választott
tisztségviselőiből összeállított grémium.
 Pályázni a kiírásban rögzített határidők szerint félévente lehet, írásos
formában az evosoft-osztondij@aries.ektf.hu email címen, ahol a pályázati
kiírás feltételeinek teljesülését hitelt érdemlően igazolni kell. A pályázathoz
kérjük csatolni az önéletrajzot, indexmásolatot, és egy motivációs levelet.
 A tavaszi félévben a jelentkezés határideje április 30., az őszi félévben pedig
október 30.
 A pályázat elnyerése esetén a hallgató és az evosoft között tanulmányi
Ösztöndíj Szerződés jön létre, melyben a hallgató vállalja az időszak végére a
feltételül szabott nyelvtudás megszerzését, illetve az evosoft kötelezettséget
vállal az ösztöndíj kifizetésére.
 Az ösztöndíjat visszamenőleg, az adott félév kezdetétől folyósítjuk.
 Ha valaki BSc képzés alatt nyeri el az ösztöndíjat, majd a BSc képzés
elvégzése után szándékában áll az MA tanulmányok azonnali folytatása,
akkor az Ösztöndíj Szerződés az MA tanulmányokra vonatkozó feltételek
alapján további 1 évre meghosszabbítható. Ez esetben az ösztöndíjasnak
vállalnia kell, hogy az MA tanulmányokat 4 félév alatt befejezi. Ilyen esetben
az evosoft az MA tanulmányok befejezése után tehet állásajánlatot.
Mi történik, ha a pályázat lejár
 Az evosoft- Ösztöndíj lejártakor a hallgató köteles a nyelvvizsgá(ka)t igazoló
okirato(ka)t az evosoft részére hitelt érdemlően bemutatni. Amennyiben ezt
nem tudja megtenni, okiratok megszerzésére fél év halasztást kérhet. Ha a
halasztás után sem teljesülnek a nyelvi feltételek, akkor az evosoft
visszakövetelheti az általa fizetett ösztöndíj teljes összegét.
 Ha az evosoft a tanulmányok végeztével konkrét álláslehetőséget kínál (az
Ösztöndíj Szerződés megkötésekor előre rögzített feltételek szerint), azt az
ösztöndíjasnak el kell fogadnia.
 Az ösztöndíjat elbíráló bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat
lejártakor, a vállalások sikertelen teljesítése esetén - kivételes esetekben –
egyedi elbírálást gyakoroljon.
Sok sikert kívánunk a pályázathoz!
Az evosoft Hungary Kft. és az EKF TTK MII csapata
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