PÁLYÁZAT
NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA
a 2019/2020-as tanévre
A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 64.§ (5) bekezdése alapján
az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Dunaújvárosi Egyetem szenátusának kezdeményezésére
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz. A nemzeti felsőoktatási ösztöníj adományozásának
rendjét és feltételeit - a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 64.§
(5) bekezdése alapján- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Dunaújvárosi Egyetem államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2018. október 15-ei állapotot
rögzítő statisztikai adatokban, az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, azaz 2 fő.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
 az utolsó két félév korrigált kreditindex alapján számolt átlag
 kiemelkedő szakmai tevékenység
o részvétel kutatási tevékenységben
o OTDK-, TDK-részvétel, helyezés
o szakmai illetve tanulmányi versenyek
o oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. tutor)
 kiemelkedő sport- illetve közéleti tevékenység
A pályázat benyújtási határideje: 2019. június 21.
A pályázatot a Neptun rendszeren keresztül Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt lehet leadni.
A pályázati űrlapra beírt eredményeinek igazolását a kérvény mellékleteként 3 órán belül kell becsatolni, valamint a becsatolt melléklet eredeti példányát legkésőbb 2019. június 21-ig személyesen,
vagy postai úton be kell mutatnia a Tanulmányi Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, a pályázat azonosítójára hivatkozva. (pl.: nyelvvizsga-bizonyítvány, OTDK helyezésről igazolás, demonstrátori tevékenység igazolása stb.).
A közéleti, sport és egyéb tevékenységekért (III.) adható pontszám legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-a lehet.
A benyújtott pályázatok rangsorolása a kidolgozott pontrendszer alapján szakonként történik.
A rangsorolt pályázatokat –intézményi rangsorral- az oktatási és általános rektorhelyettes 2019. augusztus 1-jéig felterjeszti az oktatásért felelős miniszternek.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c.)
pontja alapján 40 000 forint havonta.
Az ösztöndíjban részesülő hallgatókról az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesíti az intézmény
vezetőjét. Az érintett hallgatókat az intézmény értesíti.
Dunaújváros, 2019. május 20.
Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika s.k.
oktatási és általános rektorhelyettes

