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1. A PPKE rÁr aeunja_ a Hallgatói Térítésiés Juttatási Szabályzat2I. $ (2)
foglalt felhatalma zás alapj án _,,Kiválós ági ösztöndíj''- at l étesít.

2.

Az ösztöndij

bekezdésében

céIja, hogy a 20l3l2014-es' a 2014l2015-ős, a 201512016-os vagy a 2016/2011-es

tanévre az áItalános vagy pótfelvételi eljárásban felvételt nyert, vagy átvételt nyert, kimagasló
tanulmányi eredményt felmutató, érÍ|- felvételi eljárás a|ap1án történt hallgatói jogviszony
létesítésesetén _ az állami ösztöndíjas ponthatárt el nem érő, önköltséges, nappali és levelező
tagozato s hall gatók fel sőfokú tanulmányait elő segíts e.
a

J.

4.

igazság1lgyi igazgatási, illetve 1 közszolgálati BA szakra
felvételt (átvételt) nyert, önköltséges képzésiformában tanuló, összesen I20kiválő teljesítményt
nyujtó hallgatója számára, a rájuk irányadő önköltség 5}oÁ-ának megfelelő összegű ösztöndíjat
biztosít.

A PPKE JAK

105 jogász

MA, 14

A rangsorolásnál 80% súllyal a tanulmányi eredmény, az összesített korrigált kreditindex,20oÁ
súllyal a hallgatói tudományos és egyetemi szervezői munka esik számításba, mely utóbbit a
kérelem benyújtásával egyidejűleg megfelelően igazolni kell.
A. A tanulmányi eredmény tekintetében az ösztöndíj elnyerésénekminimális feltétele a

B.

korrigált kreditindex.
A hallgatói tudományos munka tekintetében különös súllyal esnek latba a következők:
a. kari TDK-ra vagy oTDK-ra irrri tervezett dolgozat kapcsán a témavezető áItaI
befogadott, a palyaző előzetes kutatási eredményeit már részben ttikröző
részletes' legalább két A4-es oldal terjedelmúvázlat (atémavezető igazolásával);
b. kari TDK-ra vagy oTDK-ra írni tewezett dolgozatból a témavezető által
el fo gadott m e gírt f ej ezet (a témav ezető i gazolás áv al ) ;
c. kari TDK ülés vagy oTDK keretében előadott opponencia (a kari TDK
koordin áto r i gazo|ás áv al) ;
d. TehetségpPoNT kötetben vagy más tudományos szakmai médiumban megjelent,
vagy kózlésre elfogadott önálló' tudományos tanulmány (utóbbi esetben a
sz erke s ztő igazo|ás áv al) ;
e. kari TDK ülés keretében tartott prezentáciő (a kari TDK koordinátor
igazolásával);
f. kari TDK-n e|#'helyezés (a kari TDK koordinátor igazolásáva|);
C'
oTDK-n bemutatott, dehelyezést vagy díjat el nem ért dolgozat;
b.
h. oTDK-n elnyert opponensi díj;
i. oTDK-n tudományos dolgozattal elért helyezés vagy egyéb díj.
3,5 1 -es összesített

5. Az

ösztöndíj folyósításanak feltétele, hogy az ösztöndíjra jogosult hallgató a rá írányadő
önköltség összegét határidőben befizesse, aktív hallgatói jogviszonnyal rertdelkezzen a
20l7l20l8-as tanév őszi felévébeÍ\az ösztöndíj iránt hatáidőben kérelmet nyújtson be, s
elnyert ösztöndíj esetén a PPKE lÁr-ut megfelelő ösztöndíj-szerződéstkössön.

6. Az

ösztondy iranti kérelmet az őszi felévben legkésőbb 2017. szeptember 29_ig lehet
benyújtani a tanulmányi dékánhelyetteshez, kizérőlag az e célra rendszeresített
formanyomtatványon, amely a kari honlapról tölthető le.

Budapest, 2017.július 15.

