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 Dékán  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS 
KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJRA 

Felhívom a Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy 
jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és 
költségtérítéses/önköltséges nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat 
alapján pályázatot nyújthatnak be Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra (továbbiakban: 
Ösztöndíj) a 2021/2022 tanév II. félévére. 

Ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő hallgató, aki – kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti tevékenysége 
mellett – az előző félévben legalább 3,60 ösztöndíjindexet ért el. 

A tanulmányi eredményért, valamint az azt meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti 
tevékenységekért pont jár. Ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az előírt minimum 
tanulmányi eredményen felül a fenti kategóriák közül legalább az egyikből rendelkeznek igazolt 
tevékenységgel. A fenti kategóriákra járó többletpontok a hallgató legutóbbi aktív félévében elért 
teljesítmények alapján járnak. Összesen 100 pont szerezhető (30 pont tanulmányi eredmény alapján + 
70 plusz pont). A pályázatok elbírálása a Gazdaságtudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat által 
közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik. 

Az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán 
adományozza. 

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj összege maximum a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2/3-
a, azaz 26.667,- Ft/fő/hó. Az ösztöndíj összege a kapott pontszámok alapján kialakított rangsor szerint 
változik. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem 
részesülhet. 

Pályázni a Neptun rendszerben megtalálható GTK-SZTK kérvény benyújtásával lehet. 

A pályázat benyújtásának kezdete: 2022. február 28.     vége: 2022. március 09. 22:00-ig 

Felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a pályázat határidőn túli leadása nem lehetséges! 

A tevékenységek igazolásához az 1. sz. melléklet – Pályázati igazolhatóság ad segítséget, a részletes 
pontozási rendszer a 2. sz. melléklet – Pályázati értékelés részben található. Az igazolásokhoz ajánlott 
a 3. sz. melléklet – Pályázati igazolás formanyomtatványt használni. 

Felhívom a figyelmet, hogy az igazolásokat csak akkor áll módomban elfogadni, ha azok egyértelműen 
az előző félév tevékenységét igazolják. 

A pályázat kapcsán felmerülő kérdéseket az oktatas@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 

Erről értesítem: 

1. A PE Gazdaságtudományi Karának hallgatóit hirdetményben történő közzététel útján 
2. A Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét 
3. Az Oktatási Igazgatóság vezetőjét 

Veszprém, 2022. február 24.  

Dr. Fehérvölgyi Beáta 
dékán 


