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2/2012. (V. 25.) tanulmányi hirdetmény
A köztársasági ösztöndíjak 2012/2013-as tanévre történő pályázásáról
1. A 2012/2013-as tanév köztársasági ösztöndíjaira vonatkozó pályázatokat 2012. június 25-ig (hétfő) lehet a Kari
Titkárságon, az oktatási dékánhelyettesnek címezve, a pályázathoz rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével
benyújtani. Ehhez csatolni kell a jelen hirdetmény 7/b. és 7/c. pontjai szerint szerezhető eredmények igazolásait
is. A pályázati laphoz egy második, a mellékletek felsorolására szolgáló lap is tartozik, ezt feltétlenül töltsék ki. A
pályázó ezután még folytathatja vizsgáit, leckekönyvét a rendes határidőig (július 4-e) kell a Tanulmányi Osztályon
leadnia. Ezután az érintett hallgatóknak további teendőjük nincs, a tanulmányi eredményeket a TO hivatalból továbbítja
az oktatási dékánhelyettesnek. Aki viszont július 4-ig nem adja le leckekönyvét, a pályázatból ki kell zárnunk.
2. Pályázatot azok a teljes idejű (nappali tagozatos) alap- illetve mesterképzésben résztvevő hallgatók nyújthatnak be,
akik utolsó két aktív félévükben legalább 55 kredit pontot megszereztek. Azok a hallgatók, akik jelen félévben
(2011/2012-es tanév tavaszi félév) abszolutóriumot kaptak, már nem pályázhatnak. Ez alól kivételt képeznek a
Nemzetközi igazgatási alapszak azon, jelen félévben abszolutóriumot szerző hallgatói, akik valamilyen mesterszakra
jelentkezést nyújtottak be. A pályázati lehetőség akkor is megilleti őket, ha a megjelölt mesterszak nem a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen indul. A JÁK előreláthatólag nyolc ösztöndíjat kap.
3. A Kánonjogi Posztgraduális Intézetben tanuló hallgatók a Hittudományi Kar statisztikájában szerepelnek, ezért
köztársasági ösztöndíj pályázatukat is ott kell benyújtaniuk.
4. A köztársasági ösztöndíjra javasoltak névsorát az oktatási dékánhelyettes 2012. július 6-án (péntek) a Diákjóléti
Bizottság és a dékánhelyettesi titkárság hirdetőtábláján teszi közé, valamint a tanulmányi hirdetmények között a kar
honlapjára is felteszi. Az eredményekről a 06/1/42-97-200-as telefonszám 363-as mellékén a Diákjóléti Bizottság
titkársága is ad felvilágosítást.
5. A 4. pont szerint megállapított döntés ellen 2012. július 13-ig (péntek) lehet a Dékánhoz jogorvoslattal fordulni. A
Dékán 2012. július 17-én (kedd) teszi közzé a köztársasági ösztöndíjra javasolt hallgatók végleges listáját a dékáni
hirdetőtáblán. Ezen döntés ellen újabb jogorvoslatot nem lehet benyújtani.
6. Fellebbezni csak pontszámítási hibára hivatkozva lehet. A fellebbezésben a 7/b. és a 7/c. pontok igazolására
szolgáló hiánypótlást sem lehet benyújtani, ugyanis ha valaki fellebbezés útján jogosulttá válik a köztársasági
ösztöndíjra, egy valaki elveszíti azt, hiszen az ösztöndíjak száma korlátozott. A fellebbezéseket lehetőleg személyesen
nyújtsák be a Kari Titkárságon, mert ha az július 13-ig nem érkezik be, Dékán Úr érdemben nem tudja elbírálni. Ezt
követően semmilyen igazolást nem tudunk elfogadni, mivel a rögzített eredményeket tovább kell küldeni az
Egyetemi Tanácsnak, illetőleg az Emberi Erőforrások Minisztériumának.
7. A köztársasági ösztöndíjra javasoltak listáját – 70-15-15 arányban – a) tanulmányi eredmények; b) hallgatói tudományos
eredmények; c) igazolt nyelvismeret + hallgatói közéleti tevékenység alapján állapítjuk meg.
Az elbírálás szempontjai:
a) Tanulmányi eredmény: (kumulált súlyozott tanulmányi átlag – 4,30) x 100
b) Hallgatói tudományos eredmények: OTDK: I. helyezés 10 pont, II. helyezés 6 pont, III. helyezés 4 pont, különdíj 3
pont; Kari TDK I. helyezés 5 pont, II. helyezés 3 pont, III. helyezés 2 pont; jogi szakfolyóiratban megjelent publikáció:
a folyóirat jellege és a tanulmány terjedelmének függvényében publikációnként legfeljebb 3 pont. A közlésre elfogadott, de
még meg nem jelent publikációkat 50%-os mértékben vesszük figyelembe. A tudományos diákköri eredményeknél, ha
valaki ugyanazzal a dolgozattal több jogcímen is szerez pontot, abból csak az egyiket, a legkedvezőbbet lehet figyelembe
venni. [Hallgatói tudományos eredmények címén legfeljebb 15 pontot lehet szerezni.]
c) igazolt nyelvismeret + hallgatói közéleti munka: felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 5 pont, középfokú „C” típusú
nyelvvizsga 3 pont. Ha valaki ugyanazon idegen nyelvből több fajta nyelvvizsgával is rendelkezik, abból csak egy, a
legkedvezőbb vehető figyelembe. Hallgatói közéleti munkának elsősorban az alábbi tevékenységek minősülnek: hallgatói
önkormányzati munka; rendezvényszervezés; kiemelkedő sporttevékenység; kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális
tevékenység, ERASMUS tutori munka. [igazolt nyelvismeret + hallgatói közéleti munka címén legfeljebb 15 pontot lehet
szerezni, amelyen belül a hallgatói közéleti munka az 5 pontot nem haladhatja meg.]
Azonos pontszám esetén az a hallgató kerül előbbre a rangsorban, aki az utolsó két aktív félévében több kreditet
szerzett, ha ez is meggyezik az, akinek jobb a tanulmányi átlaga, s ha ez is megegyezik az, aki a hallgatói tudományos
eredményekből több pontot szerzett.
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