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TANULMÁNYI ALAPON ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJAK

MORUS SZENT TAMÁS FELVÉTELI KIVÁLÓSÁGI
ÖSZTÖNDÍJ

2020-ban érettségizett, osztatlan jogász nappali mesterképzésre
önköltséges finanszírozási formában felvételt nyert és
beiratkozott, a felvételi eljárás során a legtöbb pontot elért 100
önköltséges hallgató ösztöndíja az első tanév két aktív félévében,
amelynek összege a hallgató által fizetendő önköltség 50%-a.

SZENT IVÓ HALLGATÓI KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ

A legalább másodéves önköltséges hallgatók ösztöndíja.
A 2020/2021-es tanévben összesen 105 jogász mester-,
15 igazságügyi igazgatási szakos hallgató számára meghirdetni
tervezett ösztöndíj, amelynek összege a hallgató által fizetendő
önköltség 50%-a. A pályázat elbírálása során 80%-os súllyal esik latba
a tanulmányi teljesítmény (összesített korrigált kreditindex) és
20%-os súllyal a hallgatói tudományos és egyetemi szervezői munka.

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

Az innovációs és technológiai miniszter által adományozott
ösztöndíj, melynek összege 10 hónapon keresztül nagyjából havi
40 000 forint. A pályázatok elbírálása során a tanulmányi
eredmény, a hallgatói tudományos tevékenység, az igazolt
nyelvismeret és a hallgatói közéleti munka esik számításba.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Az aktív státuszú, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésen
résztvevő hallgatók ösztöndíja, amelyet az előző aktív
tanulmányi félévben elért korrigált kreditindex alapján lehet
elnyerni. Az ösztöndíj akár havi 25 000 Ft is lehet.
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PÁDÁR DÁVID HALLGATÓI KÖZÉLETI, INTÉZMÉNYI
SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ
A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet például
OTDK szereplés, tanszéki demonstrátori munka, kiemelkedő
hallgatói közéleti tevékenység) végző hallgatók ösztöndíja.

DENTONS ÖSZTÖNDÍJ

A Réczicza Dentons Europe LLP által nyújtott támogatásból folyósított ösztöndíj,
amelyre a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott
kedvezményezett (hátrányos helyzetű) településen lakó, 25. életévüket még be
nem töltött, önköltséges, nappali tagozatos joghallgatók pályázhatnak. Feltétel,
hogy az egy családtagra eső havi nettó jövedelem ne haladja meg a nettó
minimálbér 130%-át. Több, a feltételeknek megfelelő pályázó között a tanulmányi
eredmény (az összesített korrigált kreditindex) dönt.

KREDITKOMPENZÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJ

A „túlfutó”, tehát a képzési időt túllépő önköltséges hallgatók
egyszeri ösztöndíja abban a félévben, amikor a végbizonyítvány
megszerzéséhez már csak 15 kredit vagy annál kevesebb
hiányzik. Összege a pályázó hallgató által fizetendő önköltség
50%-a.

BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ

Budapest Főváros Önkormányzata által a versenyképes tudással rendelkező
nappali tagozatos hallgatók támogatására létrehozott program, amelyben
legfeljebb 10, a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a
Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő
tárgyból író, a diploma megszerzésének évében 30. életévét még be nem
töltő hallgató vehet részt. Az ösztöndíj összege 2020/2021-ben 10 hónapon
keresztül havi 50 000 forint.

A részletes pályázati feltételeket a PPKE JÁK honlapján elérhető tájékoztatók, Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat, valamint a pályáztatást lebonyolító egyéb szervezetek honlapján közölt információk tartalmazzák.
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ALAPTÁMOGATÁS

Az első alkalommal állami ösztöndíjas, nappali
tagozatos képzésen hallgatói jogviszonyt létesítő
hallgatók juttatása bizonyos körülmények (például
fogyatékosság, családfenntartás, nagycsalád, árva)
fennállása esetén.

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

A hallgató szociális helyzete (pl. fogyatékosság,
halmozottan hátrányos helyzet, családfenntartó,
nagycsaládos, árva) alapján egy félévre biztosított,
havonta folyósított juttatás.

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
A hallgató szociális helyzete váratlan romlásának
enyhítésére folyósított egy összegű juttatás.

NAGYCSALÁDOS ÖSZTÖNDÍJ

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai számára
biztosított ösztöndíj, amelyet az első félévben a legalább 400
felvételi pontot elérő, majd azt követő félévekben legalább 4-es
összesített korrigált kreditindexszel rendelkező, aktív, önköltséges
hallgatók nyerhetnek el. A juttatás összege a hallgató által fizetett
önköltség 20%-a.
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SZENT MIKLÓS ÖSZTÖNDÍJ
A
hallgató
szociális
körülményei
(jellemzően
lakhatással, jövedelemmel és különböző hátrányos
helyzetekkel kapcsolatos indikátorok) alapján egy
félévre biztosított, egyszer folyósított juttatás, amelyet
önköltséges hallgatók nyerhetnek el.

RÉSZLETFIZETÉS VAGY FIZETÉSI
HALADÉK

Az önköltséges hallgatók által igényelhető, az önköltség
befizetésével kapcsolatos kedvezmény. Részletfizetés
esetén az önköltséget három részletben, fizetési
haladék esetén az általános határidőn túl (ősszel
október 31-ig, tavasszal március 31-ig) lehet befizetni.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ
Bursa Hungarica

Az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
által
meghirdetett ösztöndíj, amely a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló, nappali tagozatos fiatalok
felsőoktatásban való részvételét támogatja.

A részletes pályázati feltételeket a PPKE JÁK honlapján elérhető tájékoztatók, Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat, valamint a pályáztatást lebonyolító egyéb szervezetek honlapján közölt információk tartalmazzák.

