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'l'itliár'ságon,

az oktatási

c1é]<ánl_re]vettesneli

ctlllt'zr-e.

a pályázathoz renclszeresített forrnanyorntatvány

a

'{ari
kitöltéséveI

7 /b. ós7 /c. pontjai szerint szetez|r'ető eredmények igazolásait rs'
'\
rnásodik, a mellékletek felgoroláqár-a-s-zglcalÓ'lap is tartozik, ezt feltétleniil töltsék ki'
pálvázók
'\
-,r/a'
pont szerirrti tanulrnánt,i eredrnént'eit, a félér,rcrcc1mér-r\'ck július 1-l zárását kör'ctóerr, a Tarrulnránr'i Osztálr, l-rrr,atalból
tor.ábbítja az rlktatási clékárrhe11'ettcsrlek, ígt'czzcl kapcsolatbal lz érintctt lrallgatóknak már -semlnil1.err tccnc1őjc r-rtrlcs'
Pá\yázatclt azrlk a telies ideiií (nappali tagozatos) alap- illetve mestcrképzésben lészn.el.ó lrallgatók ntújthatnak be,
akik rrtolsó két aktív féléviikberr legalább 55 ktedit ponlot megszercztek. '\zok a lrallgatrik, alilk je1en lólóvben
(2011/2015-ós tanév tavaszi fé1él)abszolr:tílriumot li.apnali, tnár ncm pálr'ázl-ratnak.F'z alől lrlvételt liépeznek az alapszakok
azon' je1en félér.berl zrbszolutririlrn_iclÍ szctz(3 hallgatól. aliik r'alarrlrl1,e1l meslcfszakr'a jc1crrtkczóst nr.újtottak be' '\ PáIvázatj
1ehetííségakkor is rnegilleti őkct, ha a rncgjclölt tnesterszak 1lcm a Píztnílu-Péter I{atolikus lJg1lg13merr lrrchrl. A J-\K

benvirjtarrr. El-rlrez csatcllni liel1 a jelen lrtdetrnént,
páI.r'ázatt 1aphoz egv

2'

c]óre1áthatólag

tíz ösztöndíjat lia;l.

3. A Kánonjogi Posztgradrrális Intézetben
:l.
5.

6

tanu1ó l'ral1gatrjli a Hittriclornálr1,i I{at statisztikájában szerepelnck, ezért
ki;ztársasáei ilsztöndíj pálr,áz" tuk't ls ott kcl] bcnr,irjtarlirrk.
;\ liöztársaságr ilsztórldíjra jar.asoltali rrévsrlr'át az olitatási cjókár-rlrclvcttcs 2015. jírlius 3-írn (pénteken)' a Kar lronlapján, a
tanrtlmán\:r lrrr-cletmér-ryck ror-atbatr teszi krlz'z'é. Áz. eredt-t-rónt,ckr-őI a' 06/1/12-9l-23l-es tclcftlr_rszám az oktatási
déliárrhelyetres (Jogtörtórlcti Tanszék) titkársága rs ad f"elr'ilirgtlsítást'
'-\ .l. pont szerint mcgirLla;lítrltt clöntés ellen 2015. jírlirrs 9-ig (csiitörtök) lelret zr Dékánhoz jogorvoslattal fordulni' ;\
Dclkiir'r 2015. 1írLrus 13-árr (licdcl) teszr kilzzó a köztársas/.rgi rlsztiinclíjra javasolt hal1gatcik r,églcgcs listá1át a dékáni
ludetőtáblán ' Ezen döntés elle n írjabb jogorvoslatot nern lehet berryírjtarri.
Fcllcbbczni csak pontszámítási hibára trivatkozva lehet' A fellebllezósbcn a ]/b. és a 1 l c. pontok igazolására sztligá1ri
hiánypótlást sern lelret benyírjtarri, ug\,arrls lrt r.alaki fe1lebbezés Úrtján jogrlsulttá r.á[1r a liöztársasági iisztönclíjra' e5'valake
eh'eszíti aZt, hiszcll az' ószttln'c|í1a]i száma kor1i'rtozott. A fe llcbbezéseliet lehctó1cg személye sen r-rt.írjtsák be a I{ail
'Iitliárságon, s a szabo'istt:rrríg]J:rk.P|liic']rrr e_rnai1 círr'rrc is kr'ilc1jcnek rri]a értesítóst. Iia a feI1cbbezés jrr1rr.rs l2 rg nen_r

érkczik
bc a l(ari Trtkárságra, Dí:lián Ú. ,''et,_, tr-rclja azoliat érc]erlben clbírirlrlr. h,zt kör.etőerr sernmilyen igazolást nem tlrdllnk
elfogadni, mir'el a rögzítctt etcdrlénr.eliet tcx.líbb kcll kr'rlclcrll az -Egyetemi Tanácsnak, r1letÉí1egaz ]]mberi Erófortások
N'Iinisztériur'r'rá na

l<.

creclrrrér-ryck; c) igazo1t

ttt'ch'ismeret + hallsatói kozóleti ter.élienr.ség alapjárr állapítjlrk rrle*.

\z t lbir'álá. s7cl1IPt,nlj2i:
-l'arru1mán)-i

ereclmén},] (kurnu11rlt sírlr,oztltt tarrrr]rnánr.i átlag --4,4()) x 10()
b) lll]lgrtói ttrtlorrlárrr't,. t'r't'tlrrrcrr\rk: oTDK: l' lr.'lr,'zé' li 1lrlnt. li. lltllt'zÚ- l' 1lrrnl. llI. lrc]rczcs ]l) p.rrt. kLili;nclíi l{
pclnt; Kari TDK l" helr,ezé. (l prlnt, II. lrclr,czós 5 pont, I1I. heh,ezés 'l pont; jogi szakfolyóiratban megielent publikáció: a
fol1'óuat jellcgc és a tanttlmán1' tctjcc1clrr'iérlcli ftiggr'énl,óbcrl publikáciorliiérrt legfeljebb 4 pont. A közlósrc clFogaclrltt, de móg
a)

a clo1gozattlLl több ;oqcíncn is szerez Pollt()t' abbó1 csaii az egvikct, a Íegkech,ezóbbct ]elret figvelcmbe r.enni.
crccltnélrveli cínón legfeliebb 20 pontot lehet szerezni.I
cl1gllzolt rr)'eh.isrneret * ha11gatói*kr)2{qpr rnrrrrka: f_clsőfbkú (C1) lromplcx típtrsil llr'e1r,l.izsga 5 porrt, lrilzópfclkút (l}2)
komplcx ú1;usú n1'clr.r.izsga 3 prlrrt' Ha valnki r-r$.anaztln idegerr Llt'clr'bíjl több fajta rr1,3]r.vi25gi11.al is rendc]kezik, abbó] csak
lgs,anrtzzal

Il lallg';rtc'lr tuc]omi1nl.os

cgi'' a lcgkecir.ezóbb r'cl-rctó íigt'elernbe. Hallgatói liözéleti lrrurr]iánali clsősorban a,z alábbt tcr.ókcnt'sége]i rlurlóslrlne k: lralieatói
önkornllit-rt'zati n_rrrrrka; rcrrdczr'ónvszcrr.ezés; lucrnclkccló SPortteYélien\'Sé€]; liicrnelliec1íj társadalnri, szociális' kulturáLs
tcr.ókcr-rtség, tjlL{SNIUS tutori tnttnlia. |igazolt tl1,ch'is11g131 _] lrallgatói kozóleti mutr]ia címón legfeliebb 20 pontot lehet
szetezni, atneh'en beltil a lrallgatói közélctt rlutllia az 5 potrtot nern haladlratla meg.]
Azonos pontszám esetén az a i-rallgató keriil elííbbrea rangs<lr'barl, lH az irtolsó két rktir. félél'óbcll több lireditct szeÍzett,
lra ez is tncggr,ezili az' akrllek jobb a tarrr"rlrnánt.i átlaga, s lra ez ts rnegegt,eztk az, rl'i r lrrlleit,)i tuclománvos crcclménr,ekből több
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