STEFAN LENGYEL
KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ
2021/2022
TAVASZ

Stefan Lengyel
Stefan Lengyel a MOME jogelődjének számító Iparművészeti Főiskolán diplomázott. Nevéhez fűződik a magnetofon és a Ganz csuklós
villamosának megtervezése, munkáit harminc alkalommal honorálták szakmai díjakkal. Magyarország mellett Németországban, Finnországban, Japánban, az Egyesült Államokban, Itáliában és Tajvanon
is dolgozott. Volt az Esseni Egyetem és a MOME formatervező tanszékének vezetője, tanítványai ma világcégek vezető szakemberei.
Ő hívta életre a MOME és a Mercedes-Benz együttműködését, aminek keretében hallgatóink csaknem húsz éve tervezik Budapesten
a jövő autóit. 2008-ban Lengyelt a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Stefan Lengyel
Kiválósági Ösztöndíj Program
CÉLOK
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány által életre hívott
Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj program a hallgatók érdemi és
méltó, teljesítményalapú támogatása mellett a diákok naprakész
gyakorlati kompetenciáinak bővítésére és szakmai integrációjára is
nagy hangsúlyt fektet.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ösztöndíjra a Moholy-Nagy Művészeti egyetem 2021/22 tavaszi
félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói pályázhatnak. Az ösztöndíj program 2 modult foglal magában:
Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj
MOME&Partners Pályázatok

KIÍRÁS ÉS KIVÁLASZTÁS
Az ösztöndíj nyertesei 2 fordulóban kerülnek kiválasztásra:
SHORTLIST
•

Szakonként és évfolyamonként 2 hallgató kerülhet fel a shortlisre
(egy a diákok, egy pedig az oktatók szavazat alapján).

•

Szavazás: online, szakonként és évfolyamonként, előre megadott
szempontok szerint.

•

A shortlist kiválasztása 2022. 05. 16-20. között történik.

•

Az a szak, ahol a diákok szavazatainak aránya nem éri el a 75%-ot,
elesik az ösztöndíj lehetőségétől.

•

Amennyiben egy szakon belül a hallgatók nem szavaznak,
az oktatói szavazatok sem vehetők figyelembe

DÖNTŐ
• A shortlistre kiválasztottak egyénileg döntik el, hogy mivel pályáznak a döntőben való részvételért.
• A döntőben intézetenként, meghívott egyetemi és külsős zsűritagok bírálják el a beérkezett pályamunkákat.
• A mindenkori zsűri nem köteles valamennyi, intézetenként lehetséges kiválósági díjat odaítélni.
• A döntőre 2022. 06. 22-24. között kerül sor.

Pályázat benyújtásának módja és elemei a 2. fordulóban:
• Továbbfejlesztési koncepció (ca. 2000-7000 karakter,
1-4 oldal), elektronikus úton, az alábbi viszonyrendszer
valamelyikére reflektálva:
• társadalmi és kulturális értékteremtés,
• szakmai innováció (kísérleti jelleg, szakmai fejlődésben elfoglalt szerep, művészeti innováció stb.),
• gazdasági hasznosság.
• Prezentáció elektronikus formában, mely tartalmazza
a féléves munkák kivonatát is.
• Kidolgozási idő 2022. 05.25 – 06.09.
• A győztesek kiválasztása 2022. 06. 24-ig történik.

DÍJAZÁS
• A nyertes (max.) 16 hallgató öt hónapon keresztül havi 150 000 Ft
ösztöndíjban részesül.
• Az ösztöndíj – a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – aktív
hallgatói jogviszony mellett adómentes juttatásnak minősül.
• A folyósítás feltétele az aktív MOME hallgatói jogviszony.

SZAKNAGYKÖVETEK
Az ösztöndíjasok a félév során szakjuk, szakmájuk nagyköveteként
jelennek meg, képviselik a MOME-t.
LEHETŐSÉGEK
• Részvétel szakos konferencián/belföldi vagy nemzetközi kiállításokon.
• Az érintett szak műhelyeinek és oktatásának fejlesztésében való
részvétel.
• A felvételizők segítése, inspirálása, szakmai támogatása.

PUBLIKÁCIÓ
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, amely részben vagy egészben az ösztöndíj eredményeként
született feltünteti, hogy az a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért
Alapítvány által alapított ösztöndíj támogatásával készült.

ELÉRHETŐSÉG ÉS TOVÁBBI INFO
Bővebb információ az ösztöndíjprogramról:
kivalosagi@mome.hu.

