
MOME Open

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Innovációs Központja 
pályázatot hirdet az egyetem jelenlegi és egykori hallgatói 
részére támogatott MOME OPEN tanfolyami helyek 
elnyerésére:

támogatott képzési időszak: 
2020 tavaszi szemeszter

Service Design Basic, 
Service Design Expert, 
MOME ID - Digital Product (UI/UX) Designer, 
Design Thinking

pályázat



A pályázat célja

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Innovációs Központja 
(továbbiakban: MOME IK) pályázatot hirdet az egyetem jelenlegi 
és egykori hallgatói számára egyes MOME OPEN költségtérítéses 
tanfolyamokon való részvételre, illetve a tanfolyam költségeinek 
elengedésére. Az egyetem célja ezzel a MOME hallgatói és 
alumni közösségének támogatása, valamint a MOME IK szakmai 
tevékenységének erősítése.

A támogatott képzési helyek száma

Összesen 8 fő, tanfolyamonként legfeljebb 2 fő.

Megpályázható támogatott MOME OPEN tanfolyamok/képzések

tanfolyam neve tervezett kezdés tervezett zárás részletes tanfolyami infók

MOME ID – Digital Product 
(UX/UI) Designer

intro: február 25 május 23. momeid.mome.hu

Service Design Expert március 2. április 1. ixd.mome.hu/sxd-expert/
A belépési szint miatt inkább alumni számára ajánlott.

Design Thinking május 7. május 9. open.mome.hu/design-thinking

Service Design Basic július 7. július 10. ixd.mome.hu/sxd/
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Pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázaton a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (továbbiakban: 
MOME) jelenlegi (aktív és passzív) hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező hallgatói, valamint korábban, legfeljebb 5 éve (a 2015 és 
2019 közötti tanévben) a MOME diplomát szerzett alumni vehetnek 
részt.

Pályázati feltételek és elvárások

1. A Pályázó vállalja, hogy a megpályázott és támogatott MOME 
OPEN képzésen részt vesz és teljesíti azt. 

2. A Pályázó vállalja ezen felül, hogy a 2020-as év folyamán 
részt vesz legfeljebb 10 alkalommal, a MOME IK által 
szervezett és előre egyeztetett időpontokban tartott kreatív 
workshopon és/vagy személyes konzultáción, ahol a MOME 
OPEN tanfolyamon megszerzett tudásával a MOME IK által 
szervezett szakmai programokat, eseményeket vagy projekteket 
támogatja. 

3. A pályázó vállalja, hogy a tanfolyamon egyéni feladatként a 
MOME IK-val egyeztetett témán dolgozik.

Döntés

A pályázatokról a MOME IK és a MOME Rektora által kijelölt 5 tagú 
szakmai bíráló bizottság javaslata alapján a Rektor dönt.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag digitális úton az  open@mome.hu címre lehet 
beküldeni.

Kérjük a pályázati anyag címében feltüntetni a ’MOME OPEN 
Pályázat’ megjelölést és a pályázó nevét is.

Pályázni egyénileg lehet. Egy Pályázó egy támogatott MOME OPEN 
képzésre nyújthat be pályázatot.

A pályázatok benyújtásának és elbírásának 
határideje

A pályázatokat 2020. február 18-a, kedd éjfélig lehet benyújtani.

Pályázatok elbírálásának végső határideje:
2020. február 25-e.
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A pályázatnak az alábbi elemeket kell 
tartalmaznia:

1. Szakmai önéletrajz 

2. Szakmai  portfólió (PDF formátumban) 

3. A megpályázott tanfolyam megjelölése és kapcsolódó 
motivációs levél, mely tartalmazza a Pályázó bemutatását 
és, hogy miért érdeklődik az adott szakterület iránt (maximum 
2000 karakter terjedelemben)



További információk

A pályázat kapcsán érdeklődni az open@mome.hu e-mail címen, 
a ’MOME OPEN Pályázat/Információ kérése’ megjelölésű tárggyal 
lehet.

A pályázattal kapcsolatos további 
részletes információk

A pályázat menete, határidők

Felhívás 2020. február 4 -én, kedden kerül meghirdetésre a MOME 
saját felületein.

Pályázatok beérkezési határideje 2020. február 18., kedd 24:00 óra.

Személyes bemutatkozás: 2020. február 21-e, péntek. Felhívjuk 
minden Pályázó figyelmét, hogy a személyes meghallgatásra nem 
minden esetben kerül sor. Amely pályázat kapcsán felmerül ennek 
szükségessége, ott előzetesen, írásban értesítjük a Pályázót.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 25-e, kedd.

Szerződéskötés: 2020 február-március folyamán.

A pályázat kiírója által a határidők egyszer meghosszabbíthatók.

A Pályázók támogatói döntést követő kiértesítése

A Pályázókat legkésőbb 2020. február 28. napjáig a MOME IK 
elektronikus úton (a Pályázó által megadott e-mail címén) értesíti a 
pályázat eredményéről.

Szerződéskötés

A MOME IK feladata a támogatott képzést elnyerő Pályázóval 
együttműködési megállapodás megkötése.

A támogatott képzés formája

A támogatás pályázati úton nyerhető el.

A támogatás a nyertes Pályázó a MOME OPEN tanfolyamon és 
az azt követő legfeljebb 10 alkalmas MOME IK által szervezett 
workshopon/konzultáción történő ingyenes részvételét foglalja 
magába, azaz a képzésekkel kapcsolatos költségek finanszírozását, 
a MOME IK és a nyertes Pályázó között megkötött együttműködési 
megállapodás alapján.

A nyertes Pályázó a támogatási döntés meghozatalát, majd a 
MOME IK-val történő szerződéskötést követően vehet részt a MOME 
OPEN soron következő képzésén.

A támogatott időszak egybefüggően 2020. december 31-ig 
tart, amely magába foglalja a támogatott MOME OPEN képzés 
időtartamát (Service Design Basic - 4 nap, Service Design Expert 
- 5 hét, MOME ID - 12 hét, Design Thinking – 3 nap), valamint az 
azt kiegészítő legfeljebb 10 alkalmas MOME IK által szervezett 
workshopon/konzultáción történő részvételt.
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A Pályázókat érintő visszafizetési kötelezettség

A nyertes Pályázó az együttműködési megállapodás aláírásával 
vállalja, hogy, amennyiben nem teljesíti a pályázati felhívásban 
foglalt elvárásokat, akkor a MOME IK a támogatott MOME OPEN 
tanfolyam ÁFA nélküli összegének, vagy annak egy részének 
visszafizetését is követelheti.

Megjegyzések

Amennyiben a meghirdetett támogatott MOME OPEN tanfolyamra 
a megadott határidőig nem érkezik megfelelő számú jelentkező, 
és így a támogatott MOME OPEN tanfolyam nem indul el, akkor 
az időben soron következő tanfolyam kapcsán köt a MOME IK 
együttműködési megállapodást a nyertes Pályázóval. A Pályázó 
a pályázat benyújtásával ezt a kritériumot tudomásul vette és 
elfogadta.

A MOME IK a jövőben K+F+I kurzus kiírását tervezi. Így amennyiben 
a nyertes Pályázó a támogatott MOME OPEN képzés elvégzését 
követő félévben is a MOME-en hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 
akkor lehetősége van a fenti workshop/konzultáció  kötelezettségét 
a MOME IK által ugyanabban a tárgyban indított K+F+I kurzus 
elvégzésével kiváltani.

Kizáró okok

Nem nyújthatnak be pályázatot azok, akik nem a MOME-én 
végeztek vagy 2015. évet megelőzően szerezték meg a MOME 
diplomájukat, emellett akik jelenleg vendéghallgatói a MOME-nak.
 
Összeférhetetlenség: nem nyújthatnak be pályázatot a MOME 
oktatói, illetve kutatói, valamint nem nyújthat be pályázatot az, 
akinek a döntés meghozatalában szerepe van, aki a szakmai bíráló 
bizottság tagja, vagy mindezek közeli hozzátartozója.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, akiről hitelt 
érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a 
támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Nem pályázhat érvényesen az a Pályázó, akinek jelenleg elmaradt 
fizetési kötelezettsége/tartozása áll fenn a MOME-val.
 
A pályázat érvénytelen, amennyiben azt a Pályázó határidőn túl 
nyújtotta be.
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