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2l20l7 . (v.24.) tanulmányi hirdetmény
A nemzetifelsőoktatási ösztöndíj 2017/20]B-as tanévre történő pályózásáról

l.

A

20|7l2018-as tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjaira vonatkozo pá|yázatokat 2017.

iúnius 28-ie (szerda) lehet papír alapon a I(ari Titkárságon a

tanulmányi

dékánhelyetteshez cimezve, a pá|yázathoz rendszeresített formanyomtatvánv
kitöltésével benffitani. Ehhez csatolni kell a jelen hirdetmény 7/b. és 7lc. pontjai szerinti
eredmények igazolásait is. A pályázati laphoz egy második, a mellékletek felsorolására
szolgáló lap is tartozik, ezt fe|tétlenül tiiltsék ki és csatolják. A pályázők 7la. pont
szerinti tanulmányi eredményeit, a félévieredmények zárását követően, a Tanulmányi
osztály hivatalból továbbítja a tanulmányi dékánhelyettesnek, igy ezzel kapcsolatban aZ
érintett hallgatóknak már semmilyen teendője nincs'

2.

a

J.

a teljes idejií (nappali tagozatos) alap_, illetve mesterképzésben
résztvevő hallgatók nyújthatnak be, akik utolsó két aktív félóvükben legalább 55 kredit
pontot megszereztek. Azok a hallgatók, akik jelen félévben(2016l2017-es tanév tavaszi
félév)abszolutóriunrot kapnak, már nem pályázhatnak. Ez al'ől kivételt képeznek az
alapszakok azon, jelen félévbenabszolutóriurnot szerző hallgatói' akik valamilyen
mesterszakra jelentkezést nffitottak be' A páIyázati lehetoség akkor is megilleti őket, ha a
megjelölt mesterszak nem a Pázmány Péter I(atolikus Egyetemen indul. A lÁr
előreláthatólag kilenc ösztöndíjat kap"
Pályázatot azok
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statisztikájában szerepelnek, ezért nemzeti felsőoktatási ösztöndíj iránti pályázatukat is ott
kell beriyújtaniuk.
4, A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasoltak névsorát a tanulmányi dékánhelyettes 2017.
július 4-ig (kedd) a Kar honlapján, a tanulmányi hirdetmények rovatban tesztközzé. Az
eredményekről a Dékánhelyettesi Titkárság telefonon is felvilágosítást nffit a 06lIl42-97247 - es, -248 - as telefonszámon'
5. A 4' pont szerint megállapított döntés ellen2017. július 7-ig (péntek) 12.00 óráig lehet a
Dékánhoz jogorvoslati lrérelemmel fordulni. A Dékán 2017. július l2-ig (szerdáig) teszi

6.

a

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasolt hallgatók végleges listáját a kar
honlapján, a tanulmányi hirdetmények rovatban. Ezen dtintés ellen újabb jogorvoslatot
nem lehet benyújtani.
Jogorvoslati kérelmet benyújtani csak pontszámítási hibára hivatkozva lehet' A
jogorvoslati kérelemben a 7lb. és a 7lc. pontok igazolására szolgáló hiánypótlást sem
Iehet benyújtani, ugyanis ha valaki fellebbezés útján jogosulttá válik a nemzeti
felsooktatási ösztöndíjra, egyvalaki elveszíti azt,hiszen az ösztöndijak számakorlátozott.

közzé

A jogorvoslati kérelmet papír alapon a Kari Titkárságon, s egyidejűleg elektronilrus

formában a szabo.istvan@iak.qpke.hu e-mail címre kell benyújtani. Ha a jogorvoslati
kérelerrr július 7-én 12.00 óráig nem érkezik be a I(ari Titkárságra és a megadott e_mail
címre, Dékán Úr nem tudja azt érdernben elbírálni. Ezt követően semmilyen igazolást
nem tudunk elfogadni, mivel a rogzített eredrnényeket tovább kell küldeni az Egyetemi
Tanácsnak' illető l eg az Emberi Erő források Mini sztériumának'
7. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasoltak listáját - 60-20-20 arányban - a) a
tanulmányi eredmények; b) ahallgatói tudományos eredmények; c) azigazolt nyelvismeret
+ hallgatói közéleti tevékenység alap1án állapítjuk meg.

Az

elbír áIás szempontj ai
a/ Tanulrnán}zi eredrnény: (kumulált súlyozott tanulmányi átlag_ 4,00) x 60"
:

á/ Hallgatói tudományos eredmények: OTDK: I' helyezés 15 pont, II"helyezés 12 pont,
IILhelyezés 10 pont, különdíj 8 pont; Kari TDK I" helyezés 6 pont, II' helyezés 5 pont, III.
lrelyezés 4 pont; jogi szakfolyóiratban megielent publikáció: a folyóirat jellege és a
tanulmány terjedelrnének fiiggvényében publikációnként legfeljebb 4 pont' A közlésre
elfogadott' de még meg nem jelent publikációkat 50%-os mértékbenvesszük Íigyelembe' A
közlésre tör1érrt elfogadást a szerkesztő vagy a szerkesztőbizottság írásos nyilatkozatával kell
igazolni' A tudományos diákköri eredrnényeknél, ha valaki ugyanazzal a dolgozattal több
jogcímen is szerez pontot, abból csak az egyiket' a legkedvezőbbet lehet figyelembe venni'
[Hal1gatói tudományos eredmények címénösszesen legfeljebb 20 pontot lehet szerczni.]

c) Igazolt nyelvisrneret + hallgatói közéleti munka: állarnilag elismert felsőfokú (Ct)
kornplex típusúnyelwizsga 5 pont, államilag elisrnert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga 3 pont. I{a valaki ugyanazon idegen nyelvből többfajta nyelwizsgával is
rendelkezik, abból csak egy, a legkedvezobb veheto figyelembe. Hailgatói közéleti munkának
elsősorban aZ alábbi tevékenységekminősülnek: hailgatói önkormányzati munka;
rendezvényszewezés; kiemelkedő sporttevékenység;kiemelkedő társadalmi, szociá1is,
kulturális tevékenység;tutori munka; dernonstrátori tevékenység;perbeszédversenyen elér1
helyezés. |Igazolt nyelvismeret + lrallgatói közéleti rnunka címénösszesen legfeljebb 20
pontot lehet szerezni, amelyen belül a hallgatói közéleti munka az 5 pontot nem haladhatja
meg.l

Azonos porrtszám esetén az ahallgató kerül előbbre a rangsorban, aki az utolsó két aktív
félévébentöbb kreditet szerzett.ha ez is meggyezik, akkor az, akinek magasabb a kumulált
súlyozott tanulmányi át7aga, s ha ez is megegyezik, akkor az, aki a hallgatói tudornányos
eredményekből tobb pontot szerzett.
Budapest, 2011. májvs 24.
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