PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KIEMELT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA
2017/2018. tanév I. félév

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Államtudományi és Közigazgatási Kar
dékánja pályázatot hirdet kiemelt tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanév I. félévére.
1. A pályázók köre
1.1. Kiemelt tanulmányi ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának
megtartása céljából az Egyetem azon hallgatói részesülhetnek, akik


kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetve



szakmai vagy közösségi területen kimagasló munkát végeztek.

1.2. Kiemelt tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak Egyetemünk alap- vagy mesterképzésben részt
vevő, közszolgálati ösztöndíjas hallgatói, akik


tanulmányaikat teljes idejű képzésben (a nappali képzés munkarendje szerint)
folytatják,



jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek;



az utolsó két aktív féléve során legalább 55 kreditet megszereztek, s a képzésben
eltöltött félévei alapján, az ajánlott mintatanterv szerinti félévének megfelelően nincs
elmaradt kötelező és kötelezően választható tantárgyuk,



az intézményben folytatott tanulmányai során az előző két aktív félévben kiemelkedő,
a két félév átlagában legalább 4,31 és tanulmányi félévenként legalább 4,00
tanulmányi átlageredményt értek el (egyszerű tanulmányi átlagként számolva),



kimagasló szakmai és közösségi munkát végeznek, továbbá



ellenük nincs folyamatban lévő fegyelmi eljárás, vagy érvényes fegyelmi büntetés.

2. A pályázat benyújtása
2.1. A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz kell benyújtani.
2.2. A pályázat leadható:
 Személyesen:
2017. szeptember 27-29. között minden nap 14:00-18:00-ig az Orczy Úti Kollégium,
Földszint F13-as (HÖK) irodában
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 Postai úton:
Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 275
Címzett: ÁKK Diákjóléti Bizottság
A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a benyújtás határideje: 2017. szeptember
29. 18:00 óra
2.6. Leadandó dokumentumok:


A hallgató által aláírt és kitöltött pályázati űrlap (letölthető: http://akk.uninke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivas),



A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok, igazolások a Nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj felhívásában foglalt szabályok szerint.



A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:
3.1. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj pályázatait a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontrendszere
szerint kell rangsorolni, ami a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzattal együtt
megtalálható az Egyetem hivatalos honlapján.
 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj:
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/palyazati-felhivas-nemzeti-felsooktatasiosztondij.original.pdf
 Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat:
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly2017_-ix_-9_-tol.original.pdf
3.2. Hiánypótlásra és fellebbezésre nincs lehetőség.
3.3. A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül
elutasításra kerül.
3.4. Az eredmények közzététele 2017. október 12.
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