A Veszprémi Erseki Hittudományi Főiskola a felsőoktatásról
továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hall
egyes térítésekről szóló 51/2007. (111. 26.) Korm. rendeletbe

pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.

ADálvázat"tpTkapcsolatosle=fontosabbtudnivalókakövetke
a) Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összeg
alapján 40 000 forint havonta.

b) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az
ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, illetve költségtérítése
alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben
korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkezte
pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hall
tanév második félévében) hallgatói j ogviszonnyal rendelkezne
c) A pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. §
betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy
és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehető
augusztus l-jéig javaslatot kell tennie az oktatásért
adományozására, lehetőség szerint az alapképzésben és a m
vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten.
d) A 2021/2022. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási
folyósítható, az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a Korm
meghatározott - alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatl€
amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bámilyen okb
felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára (a jogviszony
létesít a 2021/2022. tanévben a Kományrendelet 10. § (3)
hallgatói j ogviszony szünetelésének időszakában).

2022.

tanévben

e) Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra p
feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult
ztöndíjra,
hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati elj
az oktatásért felelős miniszter - az intézmény hallgatói előirányzatának

jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adomá
kezdeményezése alapj án.
f) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a
támogatásból.

lsőoktatási intézmény

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok
1.

Tanulmányí eredmények
Az utolsó két aktív félév végi f2;/yozoff /cz#cj/7%cÍ#)/z. óf/czg

tizedenként 1 pont.
Maximálisan adható pontszám:

Nyelwizsgák
Középfok „C"
Középfok „A" vagy „8"
Alapfok „C"
11.

Szakmai tevékenység
Kutatási tevékenység
OTDK 1. helyezés
OTDK 11. helyezés
OTDK 111. helyezés
OTDK-n való részvétel
Publikációk, előadások

súlytól és

Oktatáshoz koLpcsolódó tevékenység

(pl. tanszéki demonstrátori munka)
111.

Közéleti, sport és egyéb tevékenység
Hallgatói közéleti tevékenység, HÖK, kollégiumi tisztség
rendezvények szervezése szám szerint,
aktív, eredményes ill. kiemelkedő sporttevékenység
A 111. pontra adható max. pontszám a saját összpontszám 10 -a lehettt`
A saját összpontszám 1+1

FONTOS!
A felsorolt tevékenységek mindegyikét írott dokumentummal k
A tanrend keretében tartott előadásokért és kötelező kutatásoké

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíi elbírálásának rendie:
A pályázatokat a HÖK részére kell ajánlott levélben elküld
megjelöléssel a borítékon.

A pályázatokat a HÖK -erre a feladatra kijelölt bizottsága -bírálja
Főiskola Szenátusának, amely a végleges döntést meghozza az ösztöndíj
Egyenlő pontszámok esetén a teljes tanulmányi előrehaladását jelző kuiffi
döntő.

Páhrázást kizáró okok
Kizáró ok, ha a hallgató tanulmányai során nem jelentkezett be legalább két félévre, és
félévben nem szerzett legalább 55 kreditet. Nem pályázhatnak a részidős képzésben részt vevő hallgatók.
A képzési idejét túlíútó hallgató nem adhat be pályázatot.
Az utolsó két félévben a ki nem javított elégtelen szigorlati eredmény kizárja a jelentkezést.
A hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat a bíráló bizottság nem bírálja el, figyelmen kívül hagyja, az
egész pályázatot érvénytelennek tekinti.
Veszprém, 2021. május 27.

