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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJRA 
 
Felhívom a  Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú é s a  ne mzetközi 
megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú 
államilag t ámogatott é s kö ltségtérítéses n appali ta gozatos felsőfokú szakképzésben, 
alapképzésben, mesterképzésben képzési időtartamon belül tanulmányokat f olytató – 
hallgatóinak f igyelmét, hogy a vona tkozó s zabályzat a lapján pá lyázatot n yújthatnak be  
Szakmai, tudományos, közéleti Ösztöndíjra (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2010/2011. tanév 2. 
félévére. 
Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató 

- aki az előző félévben legalább 4,0 kreditindexet ért el (amiben n em kerülnek 
figyelembe vételre a tárgyelfogadással szerzett kreditek)  

- aki tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, vagy 
közéleti-, vagy kulturális-, vagy sport tevékenységet végez. 

 
Fenti feltételek hiánya esetén pályázat nem nyújtható be. 
Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgató Ösztöndíjban nem részesülhet. 

Az Ösztöndíj összege: 22.700 Ft/fő/hó. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 28. 10:00 óra.
Pályázati űrlap a Gazdaságtudományi Kar Moodle-honlapjáról (a Dokumentumtár  Pályázatok 
alatt ta lálható hivatkozásokról) letölthető. A pályázatok elbírálása a Gazdaságtudományi Kar 
által meghatározott értékelési rendszer alapján történik.  
Az Ösztöndíjat a  Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata egyetértésével a d ékán 
adományozza. 
A pá lyázatot az  al ábbi m ellékletekkel ké rem leadni a G azdaságtudományi K ar Dékáni 
Titkárságán. 
 

1. Tanszékvezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről, 
2. Közéleti, kulturális és sport-tevékenység igazolása. 

 
A 2011. február 28-dikai határidő után nincs mód a pályázat beadására. 

Erről értesítem: 
1. PE Gazdaságtudományi Kar hallgatóit hirdetményben történő közzététel útján, 
2. Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnökét, 
3. Oktatási Igazgatóság vezetőjét. 
 
Veszprém, 2011. február 21. 
  
 Dr. Jancsik András dékán sk. 
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