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TANULMÁNYI HIRDETMÉNy
a költségtérítéses/önköltséges hallgatók
államilag támogatott/állami ösztöndíjas hclyre törtónő átsorolásának

el.iárásáról

A nemzetköziigazgatási BA és európai és nemzetkőziigazgaÍási MA, valamint a jogász osztatlan
szakos költségtérítéseshallgatók a 201412015. tanév őszi szemeszterére vonatkozóan
átsorolzisi kérelmet nyújthatnak be a ZQ-l4._1_unlus 23--Qgjúu!-s_ 04. közötti idoszakbaq. Azok a
I.

MA

lraligatók, akik korábbi tanulmár'ryaik során már elhaszrrálták a tör'vér'ry szerint rendelkezésükre áiló
államilag tárr-rogatott féléveket,illetve az adott szakon a képzésiidőn leltil legalább két állarrrilag
támogatott Íélévet,Vagy ugyanazon szintű kópzésben állarnilag tárr'rogatottként rr'rár legalább
abszolutóriumot szereztek, netn sorolhatók át költségtérítésesro1á11arnilag támogatott státuszra.

Az igazgatásszervező BA, az igazságügyi tgazgatási BA, az eurőpai és nernzetkozt igazgatási
MA szakos, valamint a jogász osztatlan MA szakos örtij.lts"éges-ha11gatók a201412015. tanév őszi
szemeszterére vorratkozoan átsorol:isi kérelmet nyújthatnak bc a 2!l4jú!1uq23-js iú]rrrs-!4.
I|.

közötti időszakbarr. Azok a haligatók, akik kor'ábbi tanuln'rányaik sorár-r rnár elhasználták a töl'vóny
szerint rendelkezésükre ál1ó államilag tárnogatott Íéléveket,illetve az adott szakon a kópzési idon
f-elül iegalább két állarrrilag támogatott féiévet,nem sorolhatók át orrköltségesről á1larni ösztörrdíjas
státuszra.

Az átsorolási kórelmeket a Neplun
keresztül lehet benyújtani. A kérelem
-LgnfuZg1g]]
benyújtásának lépései
l.) A felso menüsorban válassza ki az Ügyitttéz.és/Átorolúsikére!em menüpontot.
2.) Nyomja meg aZ Átsorolús kérésegolnbot.
3.) FIa a kérelerr'r benyÚ1tását rcgisztrálta a retrdszer, akkor a következő üzenet jelenik meg a
felül eten : ^.A z d s' o r o l ci s' i ké r e l e m,; i ke r e s e n ci t kíi l d :; e" .
III.

:

t

IV. A kérelrneket a FIT'JSZ 28.$ (1) bekezdóse és a TVSZ 2.$ (2) bekezdése alapján foszabályként a
tanulmárryi dékánhelyettes bírálja eI' A200712008_as tanév előtt felvett hallgatók kérelrneit aTYS7'
54.$ (3) bekezdése alapján a'I'anulmárryi Bizottság bírálja el.

Y. Az eljárás díjtalan. A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapnak

ér1esítésta kérelmek
elbírálásáról és a tanulrnányi dékánhelyettes, illetve a Tanulrnányi Bizottság hirdetményben teszi
közzé a kérelmek elbírálásánál alapul vett tanulmányi átlagot.

VI. Azok a hallgatók' akik átsorolást kaptak, a Neptun rendszerben állarnilag tárnogatott lá|Iami
ösztöndíjas státuszba kerülnek, és nem kaprrak költségtérítésidíj/önköltség kiírást. Az áIlaml

ösztöndíjas státuszt elnyerő hallgatóknak a következő félévretör1énő bejelentkezésükkor írásban
kell nyilatkozniuk arról, hogy vállalják amagyar á11ami ösztöndíjjal támogatott képzésfeltételeit.
Budapest, 201 4.június 1 8.
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