Tanulmányi Ösztöndíj hallgatói tájékoztató

2017. október 2..

Tanulmányi Ösztöndíj

Hallgatói tájékoztató

KTI
-0-

Tanulmányi Ösztöndíj hallgatói tájékoztató

2017. október 2..

BCE Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos tájékoztató
2017/2018. tanév I. (őszi) félév
Ki jogosult az ösztöndíjra?
Az a hallgató, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen
 állami (rész)ösztöndíjas vagy államilag támogatott és
 a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és
 nappali munkarendű a 2017/2018/1 félévben és
 nappali munkarendű volt a legutolsó aktív félévben és
 alapképzésben (BA/BSc) vagy osztatlan képzésben vagy mesterképzésben (MA/MSc) vesz
részt.
Hogyan alakulnak a tanulmányi ösztöndíj összegei?
 Karok  képzési szintek  adott szakra járó hallgatói csoportok összemért ösztöndíjindexe
alapján
 Legalacsonyabb elnyerhető összeg: 5.950 Ft/hó
 Legmagasabb elnyerhető összeg: 40.000,-Ft/hó
A tanulmányi ösztöndíj összegének nagysága az egyes hallgatók esetében a szakra (homogén
hallgatói csoportba) járó hallgatók létszámának, az ösztöndíjindex értékének és az ösztöndíjindexek
szórásának függvénye.
Kell-e pályázni a tanulmányi ösztöndíjra?
Nem, aki a SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2. Hallgatói Térítési és
Juttatási Szabályzat 7. §-ban és az 1/b melléklet 2.§-ban foglalt kritériumoknak megfelel, és
ösztöndíjindexe medián feletti, úgy részére automatikusan kiutalásra kerül az ösztöndíj.
Van-e bármilyen teendő a tanulmányi ösztöndíj elnyerésével kapcsolatban?
Igen, a szorgalmi időszak elején szükséges ellenőrizni az ösztöndíjindex értékét, és a teljesített kreditek
számát a Neptun egységes tanulmányi rendszer Tanulmányok  Tanulmányi átlagok felületén. Az
ösztöndíjindex számítására a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság honlapján is megtalálható egy kalkulátor
segítségként.
Akinek, nem a helyes érték szerepel a Neptun-ban



az ösztöndíjmegállapításig, annak az adott Kar Tanulmányi Osztályán kell segítséget, korrigálást
kérnie,
az ösztöndíj megállapítás után a Neptunban az „Észrevétel a tanulmányi ösztöndíj, ösztöndíj
átlaghoz a 2017/18/1 félévben” című kérelem leadásával jelezheti a korrigálási igényét.

Mi a teendő, ha valakinek nem zárták még le a 2016/2017. tanév II. (tavaszi) félévét, így nincs
tanulmányi eredménye, vagy a Neptunban szereplő ösztöndíjindex nem helyes?
Az adott Kar Tanulmányi Osztályán kell jelezni a problémát. Előző féléves külföldi szemeszter esetén az
adott Kari Kreditátviteli Bizottság döntése után van lehetőség a tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. Emiatt
a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság a tanulmányi ösztöndíj eredményeket frissíti egyszeri alkalommal,
előreláthatóan 2017. novemberben.
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Most kezdtem a mesterképzést állami ösztöndíjas, aktív, nappali munkarendű hallgatóként, fogoke kapni tanulmányi ösztöndíjat?
Igen, 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévben mesterképzésben tanulmányait megkezdett és aktív félévre
bejelentkezett hallgatóként 5 hónapon keresztül, havi 7.600,-Ft tanulmányi ösztöndíjat kapsz.
Másik felsőoktatási intézményből jöttem át, kaphatok-e tanulmányi ösztöndíjat?
Igen, amennyiben állami (rész)ösztöndíjas nappali munkarendű képzésben veszel részt és a 2017/2018.
tanév 1. (őszi) félévben aktív félévre jelentkeztél be, és igazolod a korábbi intézményben elért
ösztöndíjindexedet.
Szakváltó vagyok, kaphatok-e tanulmányi ösztöndíjat?
Igen, amennyiben állami (rész)ösztöndíjas vagy államilag támogatott, nappali munkarendű képzésben
veszel részt és a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévben aktív félévre jelentkeztél be, akkor a korábbi szakod
mediánját figyelembe véve kaphatsz tanulmányi ösztöndíjat.
Hol láthatóak a tanulmányi ösztöndíj eredményei?
A BCE HÖK Diákjóléti Bizottság az egyes szakok mediánjait, és az egyes hallgatók számára megállapított
havi tanulmányi ösztöndíj összegét a Neptunban teszi közzé októberben.
Amint az összeg megjelenik kiírt tételként a Neptunban a Pénzügyek  Ösztöndíjak, kifizetések
felületen, az összeg pár munkanapon belül a hallgató számlájára érkezik.
Hivatkozhatok-e jogorvoslat esetén az ebben a dokumentumban foglaltakra?
Nem, ez kizárólag tájékoztató jellegű összefoglaló. A vonatkozó szabályzat elérhető: http://www.unicorvinus.hu/index.php?id=szabalyzatok#c64047
Akinek tantárgyelfogadás vagy bármilyen egyéb ok miatt az eredménye 2017. október 1-je után kerül a
Neptunban rögzítésre, annak 2017. november hónapban, a tanulmányi ösztöndíj eredményeinek egyszeri
frissítése után kerülhet megállapításra a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévi tanulmányi ösztöndíj.
Budapest, 2017. szeptember 17.
BCE HÖK Diákjóléti Bizottság
és
Központi tanulmányi Igazgatóság
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