National Instruments a virtuális műszerezésért Alapítvány

NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíj
Működési szabályzat és
Pedagógusi pályázati felhívás a
2019/2020-as tanévre
A National Instruments a virtuális műszerezésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az NI
Mentor Program (a továbbiakban: Program) keretében 2019. szeptember 23-ai megjelenéssel
pályázatot hirdet az NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíj)
elnyerésére.

1. Az Ösztöndíj célja
A 10 éve működő NI Mentor Programban tanéveként több mint 100 oktatási intézmény vesz
részt, amely intézmények pedagógusai elkötelezettek a jövő generáció mérnökei oktatásáért,
képzéséért. Az Ösztöndíjjal az Alapítvány a természettudományos, műszaki területen oktató
azon pedagógusokat tünteti ki – már óvodai szinten is –, akik intézményükben kiemelkedő
módon végzik a diákok ezen területre irányuló tehetséggondozását. Ennek megfelelően
oktatási szintenként (óvoda, alapfokú oktatási szint, középfokú oktatási szint) 1-1 pedagógus
részére biztosít ösztöndíjat az Alapítvány.

2. Az Ösztöndíj mértéke, jellege
Az Ösztöndíj egy tanévre szól, az Ösztöndíjat elnyerő pedagógus támogatása a tanév során 10
hónapon keresztül történik (a szeptembertől a támogatási szerződés megkötéséig esedékes
ösztöndíjat az Alapítvány a szerződéskötést követően esedékes havi ösztöndíjjal együtt
folyósítja). Az ösztöndíjas pedagógus az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés
aláírásával vállalja, hogy oktatási intézményében, amelyben fő állású pedagógusi munkát
végez, továbbra is aktívan folytatja a tehetséggondozást az NI Mentor Program keretében, a
Program céljával megegyezően
Az Ösztöndíj elnyerésével oktatási szintenként 1-1 pedagógus részesül ösztöndíjban,
amelynek összege havi nettó 30.000 forint.

3. Az Ösztöndíj forrása
A pályázat forrása az Alapítvány költségvetésében az Ösztöndíj finanszírozására elkülönített
keret.

4. A pályázók köre
A pályázat benyújtására a 2017/2018-as, a 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévre
meghirdetett NI Mentor Programban résztvevő magyarországi oktatási intézmények
pedagógusai jogosultak, akik a pályázat benyújtásának időpontjában a következő oktatási
szintek valamelyikén, fő állású pedagógusként oktatási tevékenységet végeznek óvodai,
alapfokú oktatási, illetve középfokú oktatási szinten.

5. Az Ösztöndíj folyósítása
Az Ösztöndíj folyósításáról az ösztöndíjas pályázó által a támogatási szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra történő utalással az Alapítvány gondoskodik.

6. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31. (A határidő után beérkező
pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma nem fogadja el.)

7. A pályázat benyújtása
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani. A pályázat
elektronikus beadásához az Alapítvány honlapján található elektronikus űrlap áll rendelkezésre:
NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíj pályázati űrlap
Az Alapítvány honlapjáról letölthető pályázati űrlapot kitöltve és aláírással ellátva postai úton
(ajánlott, tértivevényes küldemény) meg kell küldeni az alábbi címre:
National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány
„NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíj”
székhely: 4031 Debrecen, Határ út 1/a
A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.

8. A pályázat érvényessége
A pályázat érvénytelen, ha a pályázó:
•
•
•
•

nem felel meg a jelen kiírásban meghatározott feltételeknek,
a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában nyújtotta be,
a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,
a szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

9. A pályázatok elbírálása
9.1. Az értékelés szempontjai
Az Alapítvány a beérkezett pályázatok értékelése során az alábbi minimum követelmények és
szempontok figyelembevételével rangsorolja a pályázatokat:
Minimum követelmények:
•
•
•

A gyermekekkel/diákokkal heti rendszerességgel foglalkozik, hetente min. 2 robotika
témájú foglalkozást tart.
Az adott oktatási szinten min. 20 gyermekkel folytat folyamatos robotika témájú
szakkört, tehetséggondozást a tanév keretében.
A jelölt/pályázott pedagógus óvodai szinten min. 1 bemutatón vesz részt a
gyermekekkel, általános és középfokú iskolai szinten min. 2 versenyre készíti fel a
diákokat az adott tanévben. (Az ösztöndíj elnyeréséhez nem feltétel, hogy a versenyen
eredményt érjenek el a diákok.)

Az értékelés szempontjai:
Óvoda
•
•
•
•
•

Az ösztöndíjra pályázó óvoda pedagógus oktatási intézményével min. 2 éve részt vesz
az az NI Hungary Kft. által működtetett NI Mentor Programban.
Saját oktatási intézményében kollégái és diákjai körében aktívan népszerűsíti a robotika
témájú rendezvényeket.
Saját oktatási intézményében, saját kezdeményezésű robotika és/vagy műszaki
irányultságú versenyt, rendezvényt, programot szervez.
Saját intézményében tudásmegosztás alapján új kollégákat mentorál, von be a
Programba.
Az NI Hungary Kft. által szervezett NI Mentor Program rendezvényein aktívan részt
vesz, úgy, mint NI Mentor Program Tanévnyitó Konferencia, NI Mentor Program
Félévzáró Konferencia.

Általános iskola és középiskola
•
•
•

•
•

Az ösztöndíjra pályázó pedagógus oktatási intézményével min. 3 éve részt vesz az az
NI Hungary Kft. által működtetett NI Mentor Programban.
Az adott régióból pályázó pedagógus min. 5. helyezést ért el diákjaival a régiójában
megrendezésre kerülő regionális versenyen (pl. FLL, WRO, egyéb verseny).
Az elmúlt 3 évben bővíti az általa tanított gyermekek versenyrészvételi palettáját, azaz
az elmúlt 3 évben min. 1 új versenyen vettek részt, az addigi versenyrészvételeken
felül.
Versenyek, tanulmányi programok megszervezéséhez aktívan keres szponzorokat és
dolgozik együtt azokkal.
Saját oktatási intézményében kollégái és diákjai körében aktívan népszerűsíti a robotika
témájú versenyeket, rendezvényeket.

•
•

• Saját oktatási intézményében, saját kezdeményezésű robotika
és/vagy műszaki irányultságú versenyt, rendezvényt, programot szervez.
Saját intézményében tudásmegosztás alapján új kollégákat mentorál, von be a
Programba.
Az NI Hungary Kft. által szervezett NI Mentor Program rendezvényein aktívan részt
vesz, úgy, mint NI Mentor Program Tanévnyitó Konferencia, NI Mentor Program
Félévzáró Konferencia.

9.2. Az értékelés meghatározása
Az Ösztöndíj sikeres elnyeréséhez a pályázó által benyújtott pályázatnak a 9.1. pontban
meghatározott minimum követelményeknek és értékelési szempontoknak maximálisan eleget
kell tennie. A beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma bírálja el és nevezi meg a
nyertes pályázatokat oktatási szintenként. Amennyiben valamelyik oktatási szinten nincs
ösztöndíjban részesíthető pályázat, úgy azon a szinten nem kerül kiosztásra az Ösztöndíj. A
pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján az NI Mentor Program Pedagógusi
Pályázat működési szabályzat és pályázati felhívásával összhangban kizárólagosan az
Alapítvány kuratóriumi ülése dönt a pályázatokról legkésőbb 2019. november 15. napjáig.
9.3. Adatok ellenőrzése
Az Alapítvány jogosult a pályázó által közölt adatoknak a pályázótól a vonatkozó iratok
hitelesített másolatának bekérésével legkésőbb a szerződéskötés előtt ellenőrizni. Az adatok
igazolásnak hiányában az Alapítvány mentesül az Ösztöndíj juttatásának kötelezettsége alól.

10. A pályázók értesítése
A pályázatokról szóló döntésről az Alapítvány a döntés meghozatalát 2019. november 22-ig
elektronikus levélben, valamint a honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázókat.

11. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az Alapítvány ösztöndíj szerződést köt legkésőbb 2019. december 04ig.
Az ösztöndíj szerződés nem jön létre, ha a szerződéskötéshez megkövetelt igazolások tartalma
nem felel meg a pályázó által a pályázati adatlapon közölt adatoknak, illetve a pályázati felhívás
feltételeinek vagy a pályázó a szerződéskötéshez szükséges adatokat határidőben nem adja
meg, a szerződést annak kézhez vételétől számított 5 napon belül az Alapítvány részére nem
küldi vissza.
Az ösztöndíj szerződés mellékletei:
•
•

Működési Szabályzat és pályázati felhívás,
a benyújtott pályázati adatlap

12. Szerződésszegés jogkövetkezményei
Amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a
támogató jogosult a szerződéstől elállni és az ösztöndíjassal kötött ösztöndíj támogatási
szerződésben meghatározott, a szerződésszegésre vonatkozó következményeket alkalmazni.
A szerződésszegés egyes eseteit, illetve annak jogkövetkezményeit a támogatási szerződés
tartalmazza.

13. Teljességi nyilatkozat
A pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közlése az ösztöndíjprogramból 10 évre
történő kizárását eredményezi.

14. Adatvédelem
Az Alapítvány a pályázat elbírálása során önálló adatkezelőként jár el, a személyes adatokat
feldolgozás céljából az NI Hungary Kft. felé továbbítja. A személyes adatok kezelése a
pályázatok elbírálásához és a nyertes pályázóval megkötendő támogatási szerződés
előkészítéséhez szükséges. A személyes adatok megadása a pályázati űrlapon a pályázat
elbírálásának és a támogatási szerződés megkötésének előfeltétele.
Az ösztöndíjban részesített pályázók pályázati űrlapon és a támogatási szerződésben rögzített
személyes adatait az Alapítvány az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számítva az adójogi
elévülés leteltét követő naptári év végéig kezeli. Azon pályázók személyes adatait, akik nem
részesülnek az ösztöndíjban, az Alapítvány a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül törli.
A pályázó a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását az Alapítvány 15. pontban megjelölt elektronikus levélcímén
kérelmezheti. Az érintett a személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást szintén a
megjelölt e-mail címen keresztül kérelmezhet. A pályázó az Alapítvány adatkezelési
tevékenységével kapcsolatosan felmerült panaszait a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz nyújthatja be.

15. Elérhetőség
A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információkat kaphat
a http://hungary.ni.com/alapitvany weboldalon, az nimentor.program@ni.com e-mail címen,
valamint a megadott honlapon feltüntetett telefonszámon.

