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20l9l2020-as tanév őszi és tavaszi félévére
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aeun3a _ a Hallgatói Térítésiés Juttatási Szabályzat
fo glalt felhatalmazás alapj rín -,'Kiváló sági ösztöndíj''-at létes ít.

Az ösztöndij
tanévre az
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(2) bekezdésében

vagy a2018l2019-es
áItaIánoS vagy pótfelvételi eljárásban felvételt nyert' vagy átvételt nyert' kimagasló
tanulmányi eredményt felmutató, ám - felvételi eljrárás alapján történt hallgatói jogviszony
létesítésesetén _ az állami ösztöndíjas ponthatárt el nem érő, önköltséges' nappali és levelező
cé|ja, hogy a 2015l2016-os' a 2016/2017-es' a 2017l2018-as

tagozatos hallgatók felsőfokú tanulmányait elősegítse.

14 igazságugyi igazgatási, illetve 1 közszolgálati BA szakra
felvételt (átvételt) nyert, önköltséges képzésiformában tanuló, összesen 120 kiváló teljesítményt
nyújtó hallgatója számára, a rájuk irányadő önkiiltség 50-507'_ának megfelelő összegű
ösztöndíjat biztosít az őszi és a tavaszi félévben.
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A rangsorolásnál 80% súllyal a tanulmányi

t05 jogász

eredmé ny. azösszesített korrigált kreditindex

,20oÁ

súllyal a hallgatói tudományos és egyetemi szervezői munka esik számításba, me}y utóbbit a
kérelem benyúj tásával e gyidej tile g me gfelelően igazolni kell.
A. A tanulmányi eredmény tekintetében az ösztondíj elnyerésénekminimális feltétele a
3,5 1 -es összesített korrigált kreditindex a pá|y ázat benyúj tásakor.
B. A hallgatói tudományos munka tekintetében ktilönös súllyal esnek latbaa következők:
a. kari TDK-ra vagy oTDK-ra imi tervezett dolgozat kapcsán a témavezető által
befogadott, a pályáző előzetes kutatási eredményeit már részben tükröző
részletes' legalább két A4-es oldal terjedelmuvázlat (atémavezető igazo|ásával);
b. kari TDK-ra vagy oTDK-ra írni tewezett dolgozatból a témavezető által
e l fo g adott me gírt fej ezet (a témavezetó igazolás áv al ) ;
c. kari TDK ülés vagy OTDK keretében előadott opponencia (a kari TDK
ko ordináto r igazo|ásáv al) ;
d. TehetségpPoNT kötetben vagy más tudományos szakmai médiumban megjelent,
vagy kozlésre elfogadott önálló, tudományos tanulmány (utóbbi esetben a
szerke sztő igazolásáv al) ;

e. kari TDK ülés keretében tartott prezentáciő (a kari TDK

f.
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igazolásávaI);

kari TDK-n elérthelyezés (a kari TDK koordinátor igazolásával);
oTDK-n bemutatott, de helyezést vagy díjat el nem ért do|gozat;
oTDK-n elnyert opponensi díj;
oTDK-n tudományos dolgozattal elért helyezés vagy egyéb díj.

koordinátor

5. Az

ösztöndíjra pályánni kizárólag a 2019/2020_as tanév őszi félévébenlehetséges, kizárő|ag
az erÍe rendszeresített _ a honlapról letölthető - formanyomtatványon. Az ösáöndíj iránti
kérelmet az legkésőbb 2019. szeptember 30-ig (beérkezési határidő!) lehet benyújtani a

tanulmrínyi dékánhelyettesnek címezve.

A határidőn túl, hiányosan vary

nem a megfelelő nyomtatványon benyújtott kérelmek
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek

6.

7.

Az ösáöndíj

folyósításrínak feltétele, hogy az ösáöndíjra jogosult hallgató a rá irányadó
önköltség összegét hatríridőben befizesse' aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen a
20Í9l202a-as tanév őszi és tavaszi félévében.

Amennyiben a hallgatónak a jogviszonya bármely okból az adott félévbenmegszűnik vagy
szünetel, az ösáöndíjra való jogosultságát az adott felévre vonatkozóan elveszíti; a részéremár
kifizetett ösáöndíj összegét pedig az adott félévrevonatkozóan köteles visszafizetni.
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