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Elloptak egy robogót
Vásárhelyen: a
tulajdonos a lakosság
segítségét kéri
A szürke Yamaha Cygnus típusú
robogót június hetedikén, a reggeli
órákban lopták el.
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A gépjárművek
biztonságára hívják fel a
figyelmet a CsongrádCsanád megyei rendőrök
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Elloptak egy robogót
Vásárhelyen: a tulajdonos a
lakosság segítségét kéri
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Nap képe: Peremfelhő az
északi elkerülőnél
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Elhunyt Marót Péter
olimpiai ezüstérmes
kardvívó

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.

07:20

Röszkénél és Szeged
külterületén is próbálkoztak
az illegális migránsok a
hajnali órákban

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.
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Érvénybe lépett a brit
karanténszabály, a
turisztikai cégek perre
készülnek

Pályázati feltételek
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Ismét várják a véradókat
Vásárhelyen: most vásárlási
utalványt is nyerhet

20:02

Folytatódtak a tüntetések
az Egyesült Államokban,
néhány európai nagyváros
is csatlakozott
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Szijjártó Péter szerint
hosszú távú védekezésre
kell felkészülni

17:33

Országgyűlés: a jövő évi
költségvetést kezdik
tárgyalni a képviselők

Július 7-ig várják a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak pályázatait a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjra. A támogatás egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 forint havonta - írja a
szegedma.hu.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (ösztöndíjas,

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 2019/2020-as tanévnek megfelelő oktatási
időszakban.
A Szegedi Tudományegyetemen 92 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 pályázati feltételek elbírálásakor gyelembe kell
venni a veszélyhelyzeti jelenléti-részvételi korlátozások miatt előálló helyzetet. A karon megállapított 100%os tanulmányi teljesítménynél is tekintettel kell lenni az új tanulmányi munkarend következményeire.
A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is
gyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-ig.
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