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TÁJÉKOZTATÓ
AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT
TÁMOGATOTT JOGÁSZÖSZTÖNDÍJAKRÓL
JOGÁSZÖSZTÖ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium a 2018. év költségvetésében a
jogászképzés támogatása és fejlesztése érdekében külön forrást különített el, amelynek
keretében a vidéki jogi karok, így a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
nappali tagozatos jogász hallgatói ösztöndíjakban részesülhetnek.
Az Igazságügyi Minisztérium az alábbi ösztöndíjak létrehozását határozta el:
I.
IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj
Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj évfolyamonként legalább annak az 5 nappali
tagozatos jogász szakos hallgatónak a tanulmányait
tanulmányait támogatja, akiknek a benyújtást megelızı
megel
félévi kreditindexe a 4,00-tt eléri, és a pályázati pontozási rendszerben meghatározott
kategóriákba esı tevékenységet is (pl. nyelvvizsga, TDK, demonstrátori tevékenység,
publikáció, versenyeken történı részvétel stb.) igazol.
A kiválósági ösztöndíj várható összege 60.000
6
forint/hó.
A kiválósági ösztöndíjban részesülhetnek a köztársasági ösztöndíjas és kiemelt ösztöndíjas
hallgatók is.
Az évfolyam fogalmát az IM a beiratkozás évétıl
évét l számítja, aktív félévek száma
szám alapján.
A legalább 4.00 átlagot a kreditindex alapján kell elérni, amelynek számítása:
∑(teljesített
(teljesített kreditpont x érdemjegy)/30
4.00 átlag alatt a hallgató nem részesülhet a kiválósági ösztöndíjban.
Az ösztöndíjra pályázni szükséges. A pályázat benyújtásának részletes feltételei, a bírálati
szempontok (pontozási rendszer) letölthetı
letölthet a kari honlapról.

II.
IM Tanulmányi Jogászösztöndíj
Az IM a Tanulmányi Jogászösztöndíj létesítésével azoknak a nappali tagozatos
tag
költségtérítéses jogász szakos hallgatóknak a tanulmányait támogatja, akinek a
benyújtást megelızı félévi átlaga legalább a 3,51-t
3,51 eléri.
Az ösztöndíj összege a támogatott hallgatók számától, eredményétıl
eredményét l és az IM döntésétıl
döntését függ,
várhatóan 10.000-29.000.- Ft/hó között alakul.
Az IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjban részesült hallgatók nem kaphatják meg egyidejőleg
egyidej
az IM Tanulmányi Jogászösztöndíját
Jogászösztönd
is.
Az ösztöndíjra nem szükséges pályázni, mivel a Kar automatikusan, az elért eredmény alapján
terjeszti fel a javasolt hallgatók számát és neveit döntésre.
Az IM a döntést a karok által elıterjesztett
el terjesztett adatok alapján hozza meg, amely jogorvoslattal
nem támadható.

