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Pályázati felhívás: nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
2019. június 03.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetemen kiemelkedő tanulmányi eredményt
elérő hallgatók számára nyújt havi 40 ezer forintos támogatást 10 hónapon keresztül. A pályázat
benyújtásával egyidejűleg a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra is jelentkezhetnek a hallgatók. Az
ösztöndíj pályázatok benyújtási határideje 2019. július 5. (péntek) 23  óra.
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Pályázók köre
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az SZTE államilag támogatott (ösztöndíjas,
részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben,
mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi
tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 
Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben
folytatják tanulmányaikat, amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb
feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra.
 
Pályázati feltételek
 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának
megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő
tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2018/2019-as
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tanévnek megfelelő oktatási időszakban.
 
A Szegedi Tudományegyetemen 93 hallgató pályázatának elfogadása várható.
 
A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os
tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.
 
A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is
�gyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.
 
A beérkező pályázatok elbírálása során a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Szabályzatának rendelkezései szerint kell eljárni:

kizáró feltétel a pályázati határidőben (2018/2019. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező
kurzus;
ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés
hatályának tartama alatt a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra nem pályázhat.

Az ösztöndíj folyósítása
 
A 2019/2020. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2019/2020. tanévben folyósítható. Amennyiben a
hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2019/2020. tanév első,
őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra,
ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2019/2020. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.
 
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) meghatározottak
szerint megszűnik vagy szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható.
 
Pályázati eljárás
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2019. július 5.
(péntek) 23  óra.
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo (modulo.etr.u-
szeged.hu (https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index)) felületen lehet benyújtani a
pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával.

  
Hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet �gyelembe venni.
 
Párhuzamos pályázat - kiemelt tanulmányi ösztöndíj
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt
tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).
 
Az SZTE „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat II. 2.§
rendelkezik a kiemelt tanulmányi ösztöndíjról. Ennek értelmében a kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi
hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül. A
kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott
félévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak.
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A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat. A
további feltételek azonosak.
 
A teljes pályázati felhívás elérhető itt. (/sztehirek/2019-junius/nfod-magyar)
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