pálvázati felhívás
nemzeti felsőoktatási ösztöndíi clnyerésérea 20l9l2020. tanévre
A

Veszprémi Érseki Hittudományi Fóiskola a fclsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV, tör\,ényben (a
továbbiakban: Nfi\.) valanlint a 1ilsőoktatásban rószt vcvő hallgatók juttatásairól és az ii]taluk fiZetendő
égyes térítésekrőlszóló 5l/2007_ (II1.26.) Korm, rcndclctbcn foglaltak szerint 20l9/2020. tanévre
pályáZatot hirdet ncmzeti fel§őoktatási ösztöndíj elnyerésére,

A pálvázaltal kupcsolatos le{í'ontosabb rudnivalók

a következők:

a) az ösztöndíj egy teljes tanévre. azaz 10 hónapra szó1. összcgc az
alapján /i0 000 1brint havonta;

b) a nemzeti

f'clsőoktatási ösztöndíjra

Nffv. 114/D § (1) bekczdés c) pontja

pályááatnak aZ intéZmény államilag támogatoft (állaDi

irsztöndíjas. rószösztöndíjas) illelve köitségtéritéses (önköltséges), tclics idciú (nappali) alapképzésben,
mesterképzésben illctve osztatlan képzésben részt vevó hallgatói, akik jelenlcgi l,agy korábbi
tanrrlmányaik során lcgalább két té]évrebejelentkeztek. és legalább 55 kreditet megszereztek:
c) a pályázalot aZ intéZménya Konnányrendelet 24. § (4) bekezdésébenrészletezett határidő lretaíásá\al,
valamint annak szcnr clőtt tafiásáVal ítja ki, ltogy a szenálusnak - dZ intézrnénybe beérkezett é§ elbirált
pílyáZatok szerint, a hallgatók jogorvos]atj lehetőségének biztosításával legkésőbb 2019. augusztus 1,

jéig javaslatot kell lennie az oktatásért fclclós mjnis7ter részéreaz ósztöndij adományozására, lehelőség
szcrint aZ alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók tckintetébcn clkülönitcttcn:
d) a 20l9/2020. taüévre elnvert nemzeti lelsőoktatási ösztöndii

csak a 2019/2020, tanévben fo]yósíüató. a
Konnánvrcndelet l0. § (3) bekezdése szerint a leljes idcjú (nappali) alapképzésben. mestelképzésben
ilLetvc oSztatlan képzésbenrészt velő lrallgató részérc;

c) amcnnyibcn a

hailgaló a

képzésiidőnck mcgfclelően páratl.m tanulmányi félévben. azaz a

2019.12020. tanóv elsó télévénekVégénfejezi bc tanulmányait. abban aZ esetbenjogosult továbbra is czen
ósztőndíjra, ha tanulmányait a következő lélévben. :zaz a 2019/2020. tanév második lélévébenfolytatja;

amerul,iben a hallgató hallgatói josl,iszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatiározottak szcrint
megszűnik vagy szünctcl kivéve az e]őző. e) pontban mcghatáro7ott esetben . számára a nemzeti
felsóoklatási ösztöndíj a továbbiakban nem 1blyósíthaló; rrz Nfiv, 59, § (2) bekezdése alapján azonbarr
nem szúnik nreg az alapképzésb€n részt vevó hallgató hallgatói jogviszon.va az Níiv, 59. § (1) bekezdés
d) pontiában foglaltak szerinl -.. ha aZ alaptbkozat megszerzését köletóen a soron követkcző félévre
mesterképzésrefc]\,ótclt nyer (az Nliv, alapján a nemzcti fe]sőoktatási ösztöndűra való páIvázási
]ehetóség 1ölyamatos. valamcnnyi hallgatóra kilerjed, aki a pályáZást kö\,ctő szemeszterben - a 1'olyósítás
idószakában felsőoktatási tanulmányait tblltatni kívánja íbkozatváltó hallgatóként);
1)

g) abban az esetben. ha a nemzcti felsőoktalási ösztörrdíjra pál,vázó, de elutasitott hallgaki a fenti

tiltótc]ek és aZ intéZményi keretszltm alapjáú érdemes és jogosult aZ ös7töndira. de intézményieljárási
hiba íblFán nem n},elte el azt. és c tén,v a7 intéZnényjogorvoslali eljárásának kcrctébcn megállapítható.
az oktatáséft fclclós miniszter az intézményhallgatói clőinínyzalának vagy saját bevételének tcrhére
jogosult ezen hallgató rószére nemzeti felsóoklalási ajsáöndiiat adomán),ozni a l'elsőoktatási inlézmény
kezdeményezése alap ján;

h) a ncmzeti lilsóoktatási ösztöndíiat eln],cít hallgató ncm zárható

ki a

unulmányi ösztt'ndíi

támogatásbó1,

A Dályázltnak tartalmaznia kell:

. Géppel kitöltött pályiali adatlapot (lctölthctő a főiskola honlapjáról www.vhihu),
r A pályázó uto]só kót lezárt lélévéneksúl1,ozott lanulmányi ./itlagát (kümulált át]agát).
o

pályliat 1ilbontása ut./rn a'I'anulnányi osztály pecsétjéveligazol:
Á hallgató n,ve]r,ismercténck hivatalos igazolását:

mel_"-et a

.
.
.
.

szakmai és tudomiirryos tevékenységénekrövid ismerteté§ét, a rel'erenciát nyújtó szeméIy
véleményóve1;

Dcmonstlátori tevékenységesetén részletes tanszéki igáZolásl a Végzett mlulkáról;
szakmai és tudományos publikációk rövid ismeftetésót, a pubIikáció fón],másolatát:
^
A hallgató által végzett egyéb ievékenységénekismertetését, igazolását:

A Dálvázat benyúitásának f€ltételei

A

pá]yáZatot ajánlott levélben a llőiskola Hailgatói Önkormanyzatának (8200 Veszprém, Julasi út 18/2.)
/L Isljoklalú\i ij,|zl ijn /i/' mcgjclólósscl.

Lcll clktildcni,, nea;cli

A köZvetlenül az |mberi Eróí-onások Minisztériumába megküldöít pályázatok Nt]\t kcrülnek elbirálásra,

A pályáZat iéhélelemindkét 1élévbenlegalább 4,00-ás súl}ozotl tanulmányi átlag (kumulált át]ag).
Á pályázat ben,vú|tási határideje 20|9. július 01. 14! óra, a hiánypóttá§ határid€je 2019. július 08. 1,1!
óra, Az a hallgató, aki nem adja le pályrizatát a leaclási lratáidőig, hiánypótláskénl nem adhatja le.
A oálvázat elbínílása

A

beéTkezett páIyázaíok elbírálá§át pontoási rendszer alapján a Hallgatói Önkormányzat ene a
feladata kűelölt bizottsága végzi, majd a pályáEatokat felterjeszti a tóiskola Szenátusának ]egkésőbb
2019. július 1S-ig.

Vcszprórl. 2019. május 28.
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Dr. Varga István
rcktor
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A nemzeti fe|sőoktatási ösztöndij

!

pályázatok bírálati kritériumai

Tanulmányi eredmények
Az utolsó kél .ktí\, fólóv ,iégi súl!-í)zlttlantlmá\,i áílaq (kumulált átlag) átlaga: 4,00-tóI 5,00-ig
tizedcnkónt 1 poít,
j\,laximálisan adható ponlszám:
l0 pont
Nl,eIwksgtik
Középlbk..C"
3 pont
KöZéplbk..A'- vagy..B"
2 pont
Alapl'ok,.C"
1 pont
'
Szakmai tevékenység
Kutatísi tevékenység
OTDK I. helyezés
OTDK IL helyezés
OTDK III. helyezés
oTDK-n való lészvétel
publikációk, előadrások

2 pont

pont
4 pont
3 pont
2 pont
súll,tól és számtóI fiiggóen
5

O kl ató s h o z kap c s o lő d ő tev ék e n!.§ ég

(pl. tanszéki demonstfiítori

mwka)

2 pont

L

Közéleli, spoíl és eg},éb lel,ékehlség
1_2 pont
Hdllgaloi kü,/(leli levckcI])§ig. l lÜK. lollc!iumi li.l.eg.
rendezvónyek szervezése szám szerint,
aktív. credmónyes ill. kiemelkedő spoíttevékenység
A IIl. pontra adható nax, pontszám a saját összpontszán lOolo-a lehet!

A saját ös§zpontszám I+II+I .
1-oNTOs!
A felsorolt tevéken_vségck mindegyikét írott dokumentunmal kell igazolni,
A tanrend keletében taftott előadásokért és kötelcZő kutatásokéí nem jár pont.
A nemzeti fel§őoktatási ösztöndíi €lbírálá§ának

A

pályázatokat

meg!elölósse1

rendie:

a HÖK részérckell ajánlort levélbcn e]küldeni ,Nemzeti felsóoktatási

a borítékon.

ösztöndíj"

HÖK - erre a feladatra küelólt bizottsága bírá]ja el, majd a pályázatokat felteíjeszti a
főiskola SZenálusának_ amely a végleges döntést mcghozza az ösztöndü odaítótóséIő].
Egyenlő ponlszámok esetén a tclics trurulmányi előIelraladását jelző kumulált korrigált kedilindex a
dönlő.
,,\ pályá7atokat a

pálvázást kizáró okok
Kizárti ok. ha a hallgató tanulmányai solán nem jelentkezett bc lcgalább két lélévreés az utolsó két
félévbennem szcrzctt legalább 55 kreditet, Ncm pályázhatnak a részidós kópzésben részt ver,ő hallgatók.
A képzési idejét túlfutó hallgató nem adhat bc páiyáZalot,
.4.z utolsó két félévbena ki nem javitott clégtelen szigorlati eredmény kizáIja ajelentkezést,
A pályáZat bcnyújtása előtt kérjük, ellenórizzc. hogy aZ iídexében és a NEPTUN rcndszelben rögzített
jegyck n'cgcgyeznek-e, eltéréseselén ug),anis átlag nem számolható, a pál,váZat nem bíIálható el, a
pályázat érvén}tclcn.

A

hián),osan kiíöltö11 pályáZati adat]apokat a

cgé§Z pá]yázatot érvényte]ennek tekinti,

Veszprém, 2019. május 28_

biláló bizottság ncm biráJja ei. figyelmen kí!űl hagyia. az

§.d-,r

Dr. varga István

rektol

