Pánnány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Áilamtudományi Kar
T^lxur,vrÁxYl DÉKÁNHELYETTE s

d*

#***

$x*$'"$4

ffi

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
Telefon: (+36 1) 4297247,-248Fax: (+361) 4297201
lntézményiazonosító: FI7 9633

1428 Budapest Pf. 6

wwwjak.ppke.hu
tanulmanyi. dekanhelyettes@j ak.ppke. hu

tlrrttslnrc,
412013.

(vI.

25.) számú

TANULMÁNyI HIRDETMÉNY
a költségtérítéses/iinköltséges hallgatók

áltamilag támogatott/állami ösztöndíjas helyre történő átsorolásának
eljárásáról

MA, valamint a jogász
osztatlan MA szakos L!!!!s!@. hallgatók a 2013/2014. tanév őszi szemeszterére
vonatkozóan átsorolási kérelmet nyújthatnak be a 2013. június 24. és július 05. közötti
időszakban. Azok a hallgatók, akik korábbi tanulmányaik során már elhasznéitátk a törvény
I.

A nemzetközi

igazgatási

BA és európai

és nemzetközi igazgatátsi

szerint rendelkezésükre álló államilag támogatott féléveket, ill. az adott szakon a képzési időn
felül legalább két államilag támogatott félévet,vagy ugyanazon szintii képzésben államilag
támogatottként mrár legalább abszolutóriumot szereztek, nem sorolhatők étt ktiltségtérítésesröl
államilag tiámo gatott státuszra.

II. Az európai és nemzetközi igazgatási MA szakos, valamint a nappali tagozatos jogilsz
osztatlan MA szakos önköltséees hallgatók a 201312014. tanév őszi szemeszterére
vonatkozóan átsorolási kérelmet nyújthatnak be a 2013. iúnius 24. és iúlius 05. közötti
időszakban. (Az európai és nemzetköziigazgatási MA szalg valamint a jogász osztatlan MA
szak nappalitagozatán a jelen felév végénderül csak ki, hogy lesz-e olyan állami ösztöndíjas
hely, ahová a kérelmező[k] a vonatkozó szabéiyok szerint átsorolható[k].) Azok a hallgatók,
akik korábbi tanulmrányaik során miár elhasználtrák a törvény szerint rendelkezésükre álló
államilag tiámogatott féléveket, ill. az adott szakon a képzésiidőn feltil legalább két államilag
tiámogatott Íélévet,nem sorolh atők át önköltségesről állami ösztöndíjas stáfu szra.
III.

Az

átsorolrísi kérelmeket a Neptun rendszeren keresztiil lehet benyujtani.

A

kérelem

benyujtásrának lépései:

1)
2)
3)

A felső menüsorban válassza ki az Ügyintézés/Átsoroltúsíkérelem menüpontot.

Nyomja megazÁtsoroltÍs kérésegombot.
Ha a kérelem benyujtását regisztrálta a rendszer, akkor a következő iizenet jelenik meg
a felületen: ,,Az ótsorolósi Mrelem silreresen ótktildve".

Iv. A kérelmeket a HTJSZ 19. s (4) bekezdése és a TVSz 2. s (2) bekezdése a|apjián
főszabályként a tanulmányi dékánhelyettes bírálja e|. A 2007/2008-as tanév előtt felvett
hallgatók kérelmeit a TVSz 37. s (4) bekezdése alapján a Tanulmányi Bizottság bírálja el.

eljrárás díjtalan. A hallgatók a Nepfun rendszeren keresztül kapnak értesítésta kérelmek
elbírálásáról és a tanulmányi dékánhelyettes, illetve a TanulmányiBizottsfig hirdetményben
tesziközzé a kérelmek elbiráiásánáú alapul vett tanulmányi őtlagot.

v. Az

VI. Azok a

hallgatók,

támogatott/álllami ösáöndíjas

akik

átsorolást kaptak,

a

Neptun rendszerben ál|amilag

státuszba kerülnek, és nem kapnak költségtérítésidíjlönköltség
ösztöndíjas stáfuszt elnyerő hallgatóknak a következő felévre történő

kiÍrást. Az állami
bejelentkezésükkor írásban kell nyilatkozniuk
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésfeltételeit.

anól, hogy vállalják

a

magyü állami

Budapest, 2013. június 25.

Dr. Komáromi László s. k.
tanulmrányi dékánhelyettes

