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NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK A 2017/2018. TANÉVRE
A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet az oktatásért felelős miniszter által adományozható nemzeti felsőoktatási (korábbi nevén köztársasági) ösztöndíjra a 2017/2018. tanévre (10 hónapra), az alábbi feltételekkel:
-

-

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben és osztatlan képzésben részt vevő
hallgatók a 2016/17-es tanévben elért eredményeik alapján, akik jelenlegi vagy korábbi
tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi
eredménnyel rendelkeznek, és szakmai területen kimagasló munkát végeznek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2017/2018. tanév első négy hónapjára 40.000.Ft/fő/hó, 2018. év első hat hónapjára az adott évre szóló költségvetési törvényben e jogcímen
megállapított összeg egytizede/hó.
A Debreceni Egyetemen 2017-ben összesen 110 hallgató részesíthető nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2017-ben várhatóan 1-2 hallgató
(az államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók 0,8%-a).
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat a DE ÁJK Tanulmányi Bizottsága véleményezi, a
Kari Tanács rangsorolja, és az Egyetem által rangsorolt javaslat alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza.
A pályázatot a kar honlapjáról (http://jog.unideb.hu) letölthető pályázati lapon kell beadni,
melyhez vezető oktatói (egyetemi tanár, egyetemi docens) ajánlást, önéletrajzot, valamint az
űrlapon feltüntetett tevékenységeket igazoló dokumentumokat is csatolni kell. Az űrlap vagy
a kötelező mellékletek hiányában a pályázat érvénytelen.
Kérjük, hogy valamennyi szakmai tevékenységet hitelt érdemlően igazoljanak, ellenkező esetben az adott szakmai tevékenységet a pályázat elbírálása során a Tanulmányi Bizottság nem veszi
figyelembe! A pályázatok rangsorolása a kari honlapon közzétett pontozási szempontrendszer
alapulvételével történik.
A pályázatokat 2017. június 28. (szerda) 16 óráig kérjük benyújtani a Tanulmányi Osztályon.
A határidőt követően beérkezett pályázat érvénytelen pályázatnak minősül.
Mindenkinek eredményes pályázást kívánok!
Debrecen, 2017. május 2.
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