Pályázati Felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar felhívása – az
oktatásért felelős miniszter által adományozott - 2021/2022. tanévi

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit – a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet tartalmazza.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól. A 2021/2022. tanévre elnyert
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10.§ (3) bekezdése
szerint; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
nem folyósítható számára.

Pályázhatnak azok a hallgatók, akik
 a pályázás félévében államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjas), illetve
költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben vagy
mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesznek részt,
 kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és szakmai területükön kimagasló munkát
végeztek.
 jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és
legalább 55 kreditet teljesítettek, valamint az utolsó két aktív félévükben félévente
legalább 20 kreditet teljesítettek.
 súlyozott/halmozott tanulmányi átlaguk az utolsó két aktív félévben félévente eléri a
4,51-et.
 esetében a szakos képzési időn belül kerülne sor az ösztöndíj folyósítására (minimum
3 hónap külföldi ösztöndíjas időszak esetén, az időtartam meghosszabbodik a
külföldi ösztöndíjjal érintett félévek számával).
A pályázatok benyújtása Neptun kérelem leadás formájában történik.
A kérvény a hallgatók számára a web-es felületre belépve Ügyintézés/Kérvények menüpont
alatt Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2021/22 néven elérhető 2021. június 4-től.
Benyújtási határidő: 2021. július 15., 16 óra
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatnak tartalmaznia kell:


a Kar legalább két oktatójának támogató ajánlását



a szakmai, közéleti és egyéb tevékenységet igazoló dokumentumokat (az ELTE-n
belüli tevékenység igazolására elfogadható a Kar valamely oktatója által aláírt
nyilatkozat)

Nem adható be olyan tudományos és közéleti tevékenységet igazoló dokumentum, amelyet
már egy korábban elnyert köztársasági vagy nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatban
felhasznált a hallgató.

A kari pályázatokat a kar dékánja megbízásából a tudományos ügyekért felelős
dékánhelyettes, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, valamint a Hallgatói Önkormányzat
választott 2 képviselője rangsorolják, majd
nyilvánosságra hozzák 2021. augusztus 31-ig.
A rangsorral kapcsolatban a hallgató észrevételt tehet és fellebbezéssel élhet.
Fellebbezést 2021. szeptember 15., 14 óráig (eddig az időpontig meg is kell érkeznie) a
Kancellária Jogi, Humánszolgáltatás és Közbeszerzési Főigazgatóságára lehet benyújtani a
hjb@kancellaria.elte.hu email címen. Postai úton való küldésre vagy személyes leadásra
nincs lehetőség.
A fellebbezési kérelmeket a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el.
A pályázati felhívás megtekinthető a Kar honlapján, valamint a hallgatók részére kiküldött Neptun
üzenetben. További információ Kövesné Gulyás Edit hivatalvezetőnél kérhető (email: th@barczi.elte.hu).

Budapest, 2021. június 4.
Dr. habil Papp Gabriella, dékán

