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(VI. 17.) számtt

TANIJLMANYI HIRDE TMENY
a költsógtérítéses/önköItséges hallgatók
álla milag támogatott/álla m i ösztöndíj as helyre történő átsorolásának

eljárásáról

A nemzetközi igazgatási BA és európai és nerrrzetkőzi igazgatási MA, valamint a jogász
osztatlan MA szakos költséstérítéseshallgatók a 2015l20l6. tanév őszi szemeszterére
I.

vonatkozóan iitsorolási kérelmet nyújthatn:rk bc a 2015' június 2ó. és_ jrrlru!-Q3.*kÖz,Ö!!i
tdősaakbqa. Azok a hallgatók, akik korábbi tar"rulmányaik sorárr már elhasználták a törvény
szerint rendelkezósükre á11ó államilag tárnogatott féléveket, ill. az adolt szakon a képzésiidőn
feliil lcgalább két á1lan'rilag támogatott felévet, Vagy ugyanazon szintű képzésbenállarniiag
tárr'rogatottkérrt rr'rár'legalább abszolutór'iutnot szereztek, nem sorolhatók át költségtérítésesrő1
á11

an'ri

l

ag támo gatott státuszra.

Az igazságügyi igazgatási BA, az eurőpai és ncmzetközi igazgatási MA szakos, valamint a
jogász osztatlan MA szakos ijttköltsé'ges hallgatók a 201512016. tanév őszi szet'neszterére
vonatkozóan átsorolási kérclmct nyújthatnak bc a Zql5-júd-rrs2Ó-és_jÚ]ius-Ol--l5_Q7Q*tti
idŐszakbou Azok a hallgatók, akik korábbi tatlultnányaik sorárr rnár elhasználták a törvÓr'ry
szeririt rerrdelkezésükre álló állarrrilag támogatott Íé1óveket, il1. az adoIt szakon a képzésiidőn
felül legalább két állarnilag tárrrogatott lélévet'nem sorolhatók át önköltségesről állarr'ri
ösztöndíj as státuszla.
II.

Az

I-II. pontokban ernlített átsorolási kórelrneket a Neplun_rcndszgtg! keresztül lehet
A kérel ern berryúj tásánák lépései
l) A Íblső meniisorbatl válassza ki az Ügyitttézés/ÁtoroItÍsi kérelem menüpontot.
2) Nyorrrja meg aZ ÁtsoroltÍs kérésegornbot.
3) FIa a kérelerrr bcnyÚrjtását regisztrálta a rendszer, akkor a következő Lizerrct jclenik rneg
a lelü1eten: ,,Az tirsorold'si kérelent ,s'ikeresen. atkülth,e''.
III.

berryúj tar'ri.

A

:

kérelmeket a tITJSz 28.$ (l) bekezdóse és a'I'VSz
tanulmárryi dékánhelyettes bírálja el.

IV.

2.$

(2) bekezdése alapján

a

Y. Az eljárás díjtalarr. A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül kapnak értesítésta kérelrnek
elbírálásáról és a tanulmányi dékánhelyettes hirdetményben teszi közzé a kérelmek
elbírálásánál alapul vett tanulrnányi átlagot.

l-rallgatók, akik átsorolást kaptak, a Neptun rendszerben államilag
tárnogatott/állami ösztöndíjas státuszba kerulnek, és nem kapnak költségtérítésidíj/önköltség
kiírást' Az állami ösztöndíjas StátuSZt elnyerő hallgatóknak a következo félévretörténo
bejelentkezésükkor írásban kell nyilatkozniuk aról, hogy vállalják a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal tárnogatott képzésfeltételeit.

VI. Azok a
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