^&"

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Allamtudományi Kar

.""m
nr*x
1

oxrarÁst DÉxÁNrrELYETTEs

!f,&s,

088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30'

Telefon:(+36 l) 429 7247,-248,Fax: (+36 1) 429 7201
Intézményiazonosító: FI7 9633

1428 Budapest Pf" 6

wwwjak.ppke.hu
komarom

i.

laszlo@Íak. ppke. hu

2l20l8. (v. 24.) tanulmányi hirdetmény

A nemzetifelsőoktatási ösztöndíj 2018/20]9-es tanévre torténő pályázásáról

1.

2.

A

20I8l2019-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjaira vonatkoző pályázatokat 2018.
iúnius 27-ie (szerda) lehet papír alapon a Kari Titkárságon az oktatási dékánhelyetteshez
Qímezve, a pá|yázathoz rendszeresített formanyomtatvány kÍtöttésével benyújtani.
Ehhez csatolni kella jelen hirdetmény 9/b. és 9/c. pontjai szerinti eredmények igazolásait
is' A pályázati |aphoz egy második, a mellék|etek felsorolására szolgáló lap is tartozik,
ezt feltétlenül töltsék ki és csatolják.
Apályázők9la. pont szerinti tanulmányi eredményeit, a felévi eredményekzárásátkövetően,
a Tanulmányi osztály hivatalból továbbítja az oktatást dékánhelyettesnek. A félévzarás
mihamarabbi megtörténte érdekében azonban fontos, hogy a pályázők az utolsó vizsga
letétele és az összes aláftás, minősítés Neptun rendszerre történő felvitele után akár
személyesen, akár e-mailben haladéktalanul juttassák el tanulmányi etőadójuknak a
,,Kérelem tanulmányi félévvizsgaidőszak vége e|őtti lezárására" című nyomtatvány
kitöltött és a|áírt példányát (a nyomtatvány elérhető a kari honlapon a
Hall gatóinknak/Formanyomtatvány menüben a Tanulmányi osztály formanyomtatványai

között).

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali tagozatos) alap-, mestervagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki jelenlegi vagy
korábbi tanulmányai során legalább két félévrebejelentkezett és legalább 55 kreditet
megszerzett. A 20I8l20I9' tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a
201812019. tanévben folyósítható' teljes idejű (nappali) alapképzésben,mesterképzésben,
illetve osztatlan képzésbenrészt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatő
tészére.Azok az alapszakos hallgatók, akik tanulmányaikat 2OI8 őszétől mesterszakon
folytatják' jogosultak az ösztondrj igénybe vételére. A részletszabályokra |ásd,: 5Il2O07. (III.
26.) Korm. rendelet 10. $ (3) bekezdése és 24. $-a.
4. A Kánonjogi Posztgraduális Intézetben tanuló hallgatók a Hittudományi Kar
statisztikájában szerepelnek, ezétt nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kánti pályázatuk
benyújtására jelen pá|yázati hirdetmény nem vonatkozik"
5. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre' azaz 10 hónapra szól' összege havonta
40.000,- Ft. A JÁK hallgatói száménaelőreláthatólag összesen kilónc ösztiindíj Jnyerésére
J.

6.

lesz lehetőség.
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasoltak névsorát az oktatási dékánhelyettes 2018.
július 3_ig (kedd) a Kar honlapján, a tanulmányi hirdetmények rovatban teszikozzé.

A

7. A6. pont Szerint megállapított és kozzétett döntés ellen 2018. július 6-ig (péntek) 12.00
őráig lehet a Dékánhoz jogorvoslati kérelemmel fordulni. A Dékán a jogorvoslati

kérelemről 20Í8.július11-ig (szerda) dönt. Ezen döntés ellen újabb jogorvoslati kérelmet
nem lehet benyújtani.

8. Jogorvoslati kérelmet benyújtani csak pontszámítási hibára hivatkozva lehet. A
j ogorvoslati kérelemb en a 9lb. és a 9lc. pontok igazolására szolgálő hiánypótlást sem lehet
benyújtani, ugyanis ha valaki fellebbezés útján jogosulttá válik a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjra, egyvalaki elveszíti azt,hiszen az öszttjndíjakszámakorlátozott' A jogorvoslati
kérelmet papír alapon a Kari Titkárságon (Iktatóban)' s egyidejűleg elektronikus
formában a szabo.istvan@iak.ppke.hu és komaromi.laszlo@iak.ppke.hu e_mail
címekre kell benyújtani. Ha a jogorvoslati kérelem július 6-án I2'a0 óráig nem érkezik be
a Kari Titkárságra és a megadott e-mail címekre, Dékán Úr nem tudjaaztérdemben elbírálni.
Ezt követően semmilyen igazolást nem tudunk elfogadni, mivel az ösztöndíjra javasoltak
névsorát elő kell terjesztenünk az Egyetemi Tanácsnak, illetőleg az Emberi Erőforrások
Minisztériumának.
9' A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasoltak listáját _ 60-20-20 arányban- a) atanulmányi
eredmények; b) a hallgatói tudományos eredmények; c) azigazolt nyelvismeret + hallgatÓi
közéleti tevékenysé g alapján állapítjuk meg.
Az e|birálás szempontj ai :
a/ Tanulmányi eredmény: (kumulált súlyozott tanulmányi át|ag_ 4,00) x 60.
ó/ Halleatói tudományos eredmények: OTDK: dolgozatra kapott I. helyezés: 15 pont, II.
helyezés: 12 pont, III. helyezés: 10 pont' különdíj: 8 pont (helyezés és különdíj egyrittes
szetzése esetén pont csak a helyezésértadható). Kari TDK: dolgozatra kapott I. helyezés: 6
pont, II. helyezés: 5 pont, III. helyezés: 4 pont. Jogi szakfolyóiratban megielent publikáció:
a folyóirat jellege és a tanulmány terjedelmének fiiggvényében publikációnként legfeljebb 4
pont. A közlésre elfogadott, de még meg nem jelent publikációkat 50%-os mértékbenvesszük
figyelembe. A közlésre történt elfogadást a szerkesztő vagy a szerkesztőbizottság írásos
nyilatkozatával kell igazolni. A tudományos diákköri eredményeknél, ha valaki ugyanazzal a
dolgozattal több jogcímen is szeÍez pontot' abból csak az egyiket' a legkedvezőbbet lehet
figyelembe venni. [Hallgatói tudományos eredmények címénösszesen legfeljebb 20 pontot
lehet szerezni.]
c/ Igazolt nyelvismeret + hallgatói közéleti munka: államilag elismert felsőfokú (C1)
komplex típusúnyelwizsga 5 pont, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga 3 pont. Ha valaki ugyanazon idegen nyelvből többfajta nyelwizsgával is
rendelkezik, abból csak egy, a legkedvezőbb vehető figyelembe' Hallgatói közéleti munkának
elsősorban az alábbi tevékenységek minősülnek: hallgatói önkormányzati munka; egyetemmel
kapcsolatos rendezvényszewezés; kiemelkedő sporttevékenység; kiemelkedő társadalmi'
szociális, kulturális tevékenység; tutori munka; demonstrátori tevékenység;
perbeszédversenyen elért helyezés. Igazolt nyelvismeret * hallgatói közéleti munka címén
összesen legfeljebb 20 pontot lehet szereznio amelyen belül a hallgatói közéleti munka az 5
pontot nem haladhatja meg.
Azonos pontszám esetén az ahallgató kerül előbbre a rangsorban, aki az utolsó két aktíV
felévében több kreditet szerzett,ha ez is meggyezik, akkor az, akinek magasabb a kumulált
súlyozott tanulmányi átlaga, s ha ez is megegyezik, akkor az, aki a hallgatói tudományos
eredményekből több pontot szerzett.
Budapest, 201 8. május 24.
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