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Pályázati felhívás
Székesfehérvári Kiválósági Ösztöndíjra
2017/2018. tanév 2. félévére
A Budapesti Corvinus Egyetem a Székesfehérvár képzési helyen folytatott képzéseken (a továbbiakban:
a székesfehérvári képzések) tanulmányokat folytató aktív hallgatóknak a BCE SZMR II.III.2. Hallgatói
Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban HTJSZ) 9/G.§-ban meghatározottaknak megfelelően –
pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévére az alábbiak szerint.
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Az Egyetem a HTJSZ 9/G. §-a alapján székesfehérvári képzésben részt vevő nappali munkarendű,
aktív hallgatóknak felvételi eredményük, illetve tanulmányi teljesítményük alapján egy félévre
ösztöndíjat adományozhat.
Az ösztöndíj egy félévre (5 hónap, 2018. február – 2018. június) szól.
Az odaítélhető ösztöndíj összege legfeljebb 100.000 forint/fő/félév.
Ösztöndíjban egy tanulmányi félévben szakonként legfeljebb a székesfehérvári képzésekben részt
vevő hallgatók 10%-a részesülhet.
Az ösztöndíj kizárólag aktív félévekben, aktív hallgatói jogviszonnyal pályázható és folyósítható.
Pályázatot nem nyújthat be az a hallgató, akinek az egyéni tanulmányi ideje a képzési idő
másfélszeresét meghaladta.
Az ösztöndíj odaítéléséről és hallgatónkénti összegéről bizottság dönt, melynek elnöke az oktatási
ügyekért felelős rektorhelyettes, tagjai a székesfehérvári képzésben érintett szakok szakfelelősei.
A pályázat benyújtásának feltétele 2017/2018. tanév 2. féléve előtt tanulmányaikat megkezdő
hallgató esetén az utolsó lezárt aktív félévük korrigált kreditindexe meghaladja a 4,00-t.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen
pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia részvétel, fordítás,
stb.) részesült.
A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető
kérvények” menüpontjában elérhető „Székesfehérvári Kiválósági Ösztöndíj Pályázat 2017/18/2.
félév” kérvényen keresztül kell benyújtani.
A pályázati időszak 2018. február 12. 12:00 órától kezdődik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19. 8:00 óra.
A pályázat elbírálása
a. A pályázatokat bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A bizottság elnöke
az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes, további tagjai a székesfehérvári képzésben
érintett szakok szakfelelőse.
b. A Bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.
A hallgatói jogviszony megszűnése esetén a kifizetett ösztöndíj összegét időarányosan vissza kell
fizetni.
A pályázatról további felvilágosítás Cserniczky Krisztinától az osztondij@uni-corvinus.hu címen
kérhető.

Budapest, 2018. február 1.
Központi Tanulmányi Igazgatóság
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Határidők:
Feladat
Pályázati anyag elkészítése
Pályázati kiírás meghirdetése Corvinus Hírekben
Jelentkezési időszak
Pontszámok kihirdetése
Hallgatói észrevételek leadása a pontszámítással
kapcsolatban
Végleges eredmények, határozat
Jogorvoslat az eljárással kapcsolatban

Időpont
2018. február 1.
2018. február 6.
2018. február 12. 12:00- 2018. február 19. 8:00
2018. február 22.
2018. február 26.
2018. március 1.
2018. március 2.-

Bíráló Bizottság:
Elnök: Dr. Szántó Zoltán Oszkár, oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes,
Tagok: a székesfehérvári képzésben érintett szakok szakfelelőse
 Dr. Dobák Miklós – Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
 Dr. Lukács János – Pénzügy és számvitel alapképzési szak
 Dr. András Krisztina – Sportközgazdász mesterképzési szak
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