
7. sz. melléklet 

 Egyszeri AVKF Ösztöndíj pályázati lap; 2019/20. tanév 
 

Az Egyszeri AVKF Ösztöndíj a főiskolán végzett – a hallgató általános kötelezettségein túlmutató – hitéleti, közéleti, 

művészeti, tudományos és egyéb, a főiskola céljait szolgáló, megítélését javító tevékenységért adható. A leadott pályázati 
lap csak a javaslattevők aláírásával érvényes, továbbá azok a pályázatok az érvényesek, melyen nyilatkozik a pályázó, 

hogy a táblázatban igazolt munkáért ellenszolgáltatást/hallgatói munkabért nem kapott. 
 

Tevékenységi Tevékenység megnevezése A munka jellege Időráfordítás Javaslattevő/igazoló 

kör (segítő: S, szervező: Sz, 
fellépő: F) 

/év (alkalom) olvasható neve és 
aláírása 

    

Művészeti tevékenység (maximum 20 pont adható) 

 
Énekkari 

szereplések 

    

 
Zenekari 

szereplések 

    

Tánc(kari) 

fellépések 

    

Dráma, vers, 

mesemondó 

fellépések, 

szavalóverseny 

    

Hagyományismereti 

fellépéseken, 
rendezvényeken 

részvétel 

    



 

Részvétel főiskolai 

művészeti 

csoportban 

    

Művészeti, 

hagyományismereti 

rendezvények 

szervezése, 

segítése 

    

Részvétel főiskolai, 

országos 

kiállításokon 

    

Közreműködés 

kiállítások 

szervezésében, 

rendezésében 

    

Aktivitás a főiskola 
arculatának 

kialakításában 

(Educatio, Főiskola 

promózása…) 

    

Közreműködés 

művészeti 

konferencia 

szervezésében 

    

A főiskola rangos 

képviselete 

nemzetközi 

alkotótáborokban 

    

Közreműködés 

művészeti neveléssel 

kapcsolatos 

kiadványokban 

    



 

(CD, katalógus, 

stb.) 

    

Közreműködés a 
gyakorló 

óvoda/iskola 
rendezvényein 

    

Hitéleti tevékenység (maximum 20 pont adható) 

 
Misék 

előkészítése, 

ministrálás 

    

 

 
Hitéleti szervezés 

    

Zenei szolgálat 

miséken, 

lelkigyakorlatokon, 

hitéleti 

rendezvényeken 

    

 
Teológiai esték 

szervezése 

    

Evangéliumi 

beszélgetések 

szervezése 

    



 

 
Segítő munka 

egyházi 
rendezvényeken 

    

 
Részvétel lelki 

segítséget nyújtó, a 

főiskolával 

kapcsolatban álló 

szervezetek 

munkájában 

    

Tudományos tevékenység (maximum 20 pont adható) 

 
Részvétel 

    

konferenciák 

szervezésében 

Nemzetközi     

kapcsolatok 

segítése 

OTDK dolgozat 
 

A 2015/16-os tanévtől az OTDK, TDK és KTDK eredmények értékelése – oktatói javaslat alapján – az intézményi, szakmai, tudományos és 

Főiskolai TDK közéleti ösztöndíjalapból történik.   

helyezés    

 
Részvétel 

    

főiskolai 

kutatómunkában 

Publikáció 
    



 

Közéleti tevékenység (maximum 30 pont adható) 

 

 
Segítő a HÖK által 
szervezett főiskolai 

rendezvényeken 

    

 

 
Segítő a HÖK 

által szervezett 
egyéb 

rendezvényen 

    

 

 

Főiskolai 

rendezvények 

szervezése 

    

 

 
Segítő munka 

főiskolai 
rendezvényeken 

    



 

 
 

Csoportvezető a 

Gólyatáborban 

    

 
Segítő a 

Gólyatáborban 

    

 

 

 

 
Segítő munka 

kollégiumi 
rendezvényeken 

    

 
Részvétel hallgatói 

önkéntes, a 

kollégiumi, vagy 

főiskolai vezetőség 

által ismert 

tevékenységű 

csoport munkájában 

    



 

Egyéb tevékenység (sport, versenyek…) (maximum 10 pont adható) 

     

     

     

 

 

 

 
 

Alulírott ....................................................................... büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti 

táblázatban megjelölt és aláírásokkal igazolt tevékenységekért az Apor Vilmos Katolikus Főiskolától semmilyen 

ellenszolgáltatást – hallgatói munkabért, természetbeni juttatást – nem kaptam. 
 

 

 

 

 

 

Kelt.: Vác, 2019.………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázó aláírása 


