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2/2016. (v. 25.) tanu|rnányi hirdetmény
kö(ársasági

ös{öndiak

201 6l 201 7-es tanéare történő pál1áryisáról

20l6/20 l7-es tanév köztársasági ösztöndíiaira vonatkozó pályázarokar 2016. június 28-ig (kedd) lehet a I(ari
'Iitkátságon,
^
az oktatást dékánhelyettesnek címezve, a pályázathoz tendszeresített fotman}romtatván}' kitöltésével
ben1,újtaru. Ehhez csatolni kell a jelen hirdetmény 7 /b. és 7 /c. ponqai szetint szerezhető eredmények igazolásait is. Á
páIyázatlIaphoz egy második, a mellékletek felsorolására szolgáló lap is tattozik, ezt feltétleníil töltsék ki. Á pá\'{2$]i

7 f a. pont szerinti tanulmányi eredményeit, a féIévi etedmények 1únius 30-i zárását követően'
a Tanulmányi osztá|y hivatalból
továbbítja az oktatást dékánhelyettesnek, így ezzelkapcsolatban az érintett hallgatóknak már semrtilyen teendője nincs.
2" Pá|yázatot azok a teljes ideiű (nappah tagozatos) alap-, illetve mestetképzésben tésztvevő hallgatók n1újthatnak be,
akik utolsó két aktív félévükbenlegalább 55 ktedit pontot megszeÍeztek. Ázok a hallgatók, akik jelen félévben
(2015/2016-os tanév tavaszi félév)abszolutótiumot kapnak, már nem páIyázhatnak^Ez a1őlkivéte1t képeznek az alapszakok
azon, )elen félévben abszolutóriumot szerző hallgatói, akik valamilyen mesteÍszakra jelentkezést n1újtottak be" A páIyázaú
lehetőség akkor is megrlleti őket, ha a megjelölt mesteÍSzak nem a Pázmány Pétet l(atolikus Egyetemen indul. A JÁI(
e\ő reláthatőIag kilenc ö s ztöndíi at kap.
3" A Kánonjogi Posztgraduális Intézetben tanuló hallgatők a Hittudományi Kar statisztiká1ában szetepelnek, ezért
köztátsaság1 ösztöndíj páIyázatl:kat is ott ke1l benyújtaniuk.
4. A köztársasági ösztöndíjra javasoltak nér'sorát az oktatási dékánhelyettes 2016. iúlius 1-én (pénteken), a Kar honlapián, a
tanulmányi hirdetmények tovatban teszi kózzé. Áz eredményekról a 06/1/42_97-23]-es telefonszámon az oktatási
dékánhelyettes (} o gtörténetl Tans zék) tltkárs ága is ad felvilágo sítást.
5" Á 4. pont szednt megállapított döntés ellen 2016. iútius 7-ig (csütörtök) lehet a Dékánhoz iogowoslattal fotdulni. A
Dékán 2016. július 12-én (kedd) tesziközzé akőztátsaságs osztöndíjra javasolt hallgatók végleges |tstá1át akarhon\apján, a
tanulmán),i hirdetmények rovatban. Ezen döntés ellen úiabb iogorvoslatot nem lehet benyúitani.
ó' Fellebbezni csak pontszámítási hibára hivatkozva lehet. Á fellebbezésben a 7 /b. és a f /c. pontok tgazolásáta szolgálő
hiánypótlást sem lehet benyúiÍani,ug)'anis ha valaki fellebbezés útján jogosuittá váLll< akőztársaság1 ösztőndi)ra, egy valaki

elveszíti azt, hiszen

az

ösztöndi1ak

száma korlátozott.

Á

fellebbezéseket lehetőleg személyesen nyújtsák be

a

I(ari

Titkárságon" s a szabo.iswan@jak.ppke.hu e-mail címre feltétlenül küldienek róla értesítést.Ha a fellebbezés július 7ig nem érkezik be a l{ari Titkárságra, Dékán Út
tudja azokat érdemben elbírálni. Ezt kóvetően semmilyen igazo|ást
'."m
nem tudunk elfogadni, mivel a rőgzitett eredményeket
tovább kell küldeni az Egyetemi Tanácsnak' illető1eg az Emberi
E'rő forás ok Minis ztériumának.
7 " A köztátsasági
ösztóndíjra javasoltak üstáját - 60-20-20 atányban - a) tanulmányi eredmények; b) hallgatói tudományos
eredménvek; c) igazolt nyelvismeret + hallgatór közéleti ter'ékenység aIapján állapítjuk meg.
Az elbírálás szem1ronrjai:
a) Tanulmánvi eredménv: ftumulált súlvozort tanulmánvi ádas - 4.00) x ó0
b) Hallsatói rudománt'os eredménvek: oTDK: l. helvezés 15 oont. ll' helr'ezés i2 ponr. ll]. helvezés 10 oont. különdíi 8
pont; Kati TDK I. helyezés 6 pont, II. helyezés 5 pont, III. helyezés 4 pont; jogi szakfolyóiratban megjelent publikáció: a
folyóirat jellege és a tanulmány terjedelmének függvényében publikációnként legfeljebb 4 pont. Á közlésre elfogadott' de még
meg nem jelent publrkáctőkat 507o-os m&tékben vesszük Íigyelembe. Á közlésre történő elfogadást a szerkesztő vagy a

szerkesztőbbottság ításos nyilatkozatával lehet' igazo1nt" Á tudományos diákköri etedményeknél' ha valaki ugyanazzal a
dolgozattal több jogcímen is szerez pontot' abból csak az egylket, a legkedvezóbbet lehet figyelembe venru. fFlallgatói
tudománvos eredmények címénlegfeliebb 20 pontot lehet szerezni.]
felsőFokú (Ct) komplex űpusú nyelr.vizsga 5 pont, középíokú (B2)
c) igazolt nl'elvis
komplex típusúnyeh'vizsga 3 pont. Ha valaki ugyaÍ1azon idegen nyelr'ből több fajta nyeh'vizsgával is rendelkezik, abból csak
egy, a iegkedvezőbb r'ehető fr.gyelembe. Hallgatói közé1eti munkának elsősorban az alábbj tevékenységekminősülnek: hallgatói
önkormányzati munka; rcndezvényszerwezés; kiemelkedő sporttevékenység;kremelkedő tátsadalmi, szociális, kulturáüs
tevékenység,ERÁSMUS tutori munka. |tgazoIt nyelvismeret + hallgatói közéleti munka címénlegfeliebb 20 pontot lehet
szetezti, amelyen be1ül a hallgatói közéletr munka az 5 pontot nem haladhatia meg']
félévébentöbb kreditet szetzett,
ha ez is meggyezik az, akinek jobb a tanulmányi átlaga, s ha ez is megeg'yezik az, ak)'
'arányos eredményekből tobb
pontot szetzett.
Budapest, 2016. május 25.
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