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1. A 201,+//2()15-r;s tarrér' ]<özt:írsasági ilszti)rlclíjeir-a l'rltl:rl]<oz<i 1lált'ázattlliat ?-0_14_ i(rnius-2Jrg*(bffci) lchct a liarj
'l'rtl<árságolr' a tanultnlítlr'i clóliárrlrclt.cttcsneli címczr.c' a páI1,ázathoz rct]clszercsített formarryomtatvány
kitöltésével
berr1'újtalrr. ]-1llrez csatolni l<cll a jelerl lrirc]etmérr1, 'l /b. és 7 /c. pontjai szerint szerezhető ercdménvek igazolásait
is. .-\ p:ílr'ázlrti laphtlz cgr' r-rrásodik. a mellékle tck felsorolására szols'ó]Ó-bp is tartozik, czt feltétlenül töltsék ki. Á
páIyitz'ő czlttárr még folytathatia vizsgáit, lcclielrijll1-r.ót a rcrrcics lratáridriig (írlir-ls 2-a) kcl1 a 'fantllmárrr'i osztált.orl
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atatlu1mán\.idóliárr1-re]yettcsncli.AkiviszorrtjúIrus2ia-rremzdjaleleckeköllryé-t'apá1yízM

PáIyázatot azok a teljes idejű (rrappali tagozatos) alap- illetve nresterkópzésllen részLr'evéi lrallgatriii rlr.íljtl'rirtrrali be'

akik utolsó két aktív félévükben lcgalább 55 kr'edit pontot megszefeztck.
jclerr iélór.llc:rl
'\zrlk a hallgattili' aliili
('2013/2014-es tanór. tar'aszi fé1ér.)allszcllr_rtór'ir-tmtlt ka;ltal<' tnát netn 1lál1_ázhatnali' 1:'z ilóI kil.étcit képezrlck ..rz

it'rclLrl. .\
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elr.i1ágosítás
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.|.\li eIilrclátl'ratrjlac öt öszttjndíjat liap.

Kzir'rorrjogi Posztgraduális Irrtézctberr terlr_r1íl hallgatoli a IJittrrclor'n:rrlr,i K.l' statisztll<ájál;atl szcr.cpelllcli' czért
köztársasági ilsz tonclíj pá1r.áza lrrltat is ott licl1 bcr-r1,( j 12ni11p.
.\ l<öztál:sasági tlsztórlc1íjr'a jar.asoltal< tlér'stlrát a talrltlr'nállt'i clólránlrclr'c.ttcs 2014. jÚrlius 4-én (péntek) a Diákji>léti
Bizortsás és a Déliánlrclvettesi T'itkálsáp,; hilcletőtálllájárl teszi kclzé', valarrritrt a 1ar'rlrllrlánvt l'rlrclcttnérlvc]< licjziltt a ]iar
l'ronlapjára is fc]tc_szi. Áz clccllrrórrr'c]iről lt 06/1/'I2 97 2,11 cs tcicir>tlszlitllclrl a Di:iiirnhc1\'ctrcsi 't'it]ilírs;ri. acl
t.

jírlius 11-ig (pérrtek) lclret a Dékánhoz jogorwoslattal forclulrri. A
Dókán 2014. jírliLrs 15_én (licc'ld) tcszi l<i\zzé. a iiözt1rr:sasár1i clsztöllclíjra jar.ascllt lrallgatól< r.églcgcs listáját a cléliárri
hitclctótáblárr. I]zen dörrtés ellen ú jabb jogorr.oslatot nem lelrct benyújtarri.
Ilcllcllbczrri csal< pontszámítási lribára lrir.atkozva lehet'
'\ lcllcbbczé'sbclr a 7/b. és a ] /c. pr;trtol< i!'aztllására
szolg?rlo hián1pótlást sem lehct bcrrvújtarri' rli]r atlis lre r.alirki [c]lebllczós útj:irl jt;gosl_tltta r'álrli a lirlztársaságr
'{. pt-lnt szerint rncgál1apított cltjrltés cllcrl 2014.

nr'újtsák bc a l(ari Titkárságorr' tlert ha az jirLius 12-lg rrctr'r órliczili bc, Dékán L]r érclcrnllcll 1le1n tlrtlja clllírá1rli azc;kat.
l]zt l<öl'ctéjell sernmilyen igazolást ncnr tttdurrk elfogadni, rr_rir'cl a rr'>r1zítctt clrccit'rrótlvclict tclr'abll ]<cll kiiic]cni az
Egr'ctcrni'fatllicstrali' i11ctő1cg ez ]jrr'rbcri F'róíbrr:ásrlli N'Iirrisztól:iLlrr-rárla]i.
clcc1tnét-rt,ell: c) igazolt t-t1,gh- s11g1'31 -]'helleatt')i liclzólcti ter.é:licrlr'sóq aiapj:'rrr állapítjLrli r'ncg.
.\z, lbrrrl:i. :rrlt)f.rr1 jxi'
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jogi szakfolvóiratban nregjclerrt publil<áció:

r.alalii ug\'anlzza| a dolgozattal tobb jogcírr'rctl is szcrcz l'l()llt()t, a'llbéll csali az cgt,ilict, a lcgkcclr.ezíibbct ]ehct figi'cler-l-rbc
r.enrli. IIIallgatói tuclornárl\-rls crccltné1l\.eli C'm'1l lcgfeljebb 20 pontot lchet szetezni.]
c) isazolt ll}-ch.rsmcrct+ }a1lqa!2r_kzl]qtLmutú.a: fclsíjFoi;ú(C1) kon_rplc_r tí1llrsírtrr'clr-r.izsga 5 pollt, l<özépfbl<ít (B2)

pontot lelre t szcrczni,

atncl1'ct-l bcliil a hallaatoi liclzélcti Lnttrr]ia az 5 porrtot rrcrn lraladlratja meg.]
Azotros pontszátn csctén az a l'ral]sató lierril clijllbrc'l ratlgsrlrilan, al.ii az r'lIrllsrl liét a]<tír'Fcl1i:r.óllcr-r tt;bll ]ircclttct
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