DEBRECENI EGYETEM
Á LLA M -

ÉS

J O GT U D O M Á N Y I K A R

DÉKÁN: DR. SZIKORA VERONIKA

FELHÍVÁS AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI KIVÁLÓSÁGI JOGÁSZÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATÁRA

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2017/2018. tanév I. félévére, az Igazságügyi Minisztérium (IM) által támogatott IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj elnyerésére pályázatot ír ki. Pályázat benyújtására jogosult:
-

-

a DE ÁJK jogász szakán, 2017/18. tanév őszi félévben aktív nappali tagozatos hallgató finanszírozási formától függetlenül, akinek
az utolsó lezárt félév (2016/17. tanév II. félév) eléri a 4,00-es tanulmányi átlagnak
megfelelő kreditindexet, (kivéve az elsőéves hallgatókat, ahol a felvételi pontszám
alapján állapítja meg a TO a tanulmányi pontokat)
a pályázati pontozási rendszerben meghatározott tevékenységet (pl. nyelvvizsga,
TDK, demonstrátori tevékenység, publikáció, versenyeken történő részvétel) igazol.
A pályázati űrlapon feltüntetendő tevékenységek vonatkozásában kérjük, hogy gondosan tanulmányozzák a bírálati szempontokat (pontozási útmutató)!

FONTOS:
- Köztársasági ösztöndíjas és kiemelt ösztöndíjas hallgató is részesülhet kiválósági
ösztöndíjban! (A 2017/2018. tanévre vonatkozóan ÚNKP ösztöndíjat nyert hallgatók azonban kiválósági ösztöndíjban nem részesülhetnek, de a tanulmányi ösztöndíjat megkaphatják.)
- Adott évfolyamhoz tartozást az első beiratkozás éve határozza meg!
- Legalább 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet kell elérni, amelynek
számítása :
∑(teljesített kreditpont x érdemjegy)/30
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. kitöltött pályázati adatlapot (a formanyomtatvány a kari honlapról letölthető, a kreditindexet a tanulmányi osztály tölti ki);
2. szakmai önéletrajzot;
3. mindazon tevékenység hitelt érdemlő igazolását, amelyeket pályázatában feltüntetett.
A fenti tartalmi elemek hiányában a pályázat érvénytelen.
A kiválósági ösztöndíj várható összege 50.000 forint/hó.
Évfolyamonként (várhatóan) legalább 5-5 fő részesülhet ösztöndíjban.
A pályázat értékelésének pontozási rendszere letölthető a kari honlapról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27. (szerda) 15.30 óra (a pályázatokat a TO gyűjtőládájába kell bedobni).
A határidő jogvesztő, a pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. A kreditindexet a TO vezeti rá a pályázati lapra a Neptun tanulmányi rendszer 2017. szeptember 15-i
átlagszámítása alapján és az elsőévesek felvételi pontjainak az átváltását is a TO végzi el.
Debrecen, 2017. szeptember 5.
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