
Pályázati Felhívás 
 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar felhívása – az 
oktatásért felelős miniszter által adományozott - 2019/2020. 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 2019/2020. tanévre elnyert 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2019/2020. 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 

 
- államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapképzésben vagy mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan 

képzésben vesznek részt, 
- jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek 

és legalább 55 kreditet teljesítettek. 
Köztársasági ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi 

eredményt értek el és szakmai területükön kimagasló munkát végeztek. 
 

A pályázatok benyújtása egységes űrlapon történik. 
A pályázatokat a Dékáni Hivatal vezetője (Losoncz Mária) részére kell benyújtani  

 
2019. július 04., 15 óráig. 

 

A kari pályázatokat a kari gyakorlati képzésért és képzésfejlesztési ügyekért felelős 
dékánhelyettes, a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, a Tudományos Diákköri Tanács, 

valamint a Hallgatói Önkormányzat választott képviselői rangsorolják, majd 

nyilvánosságra hozzák 2019. július 09-ig. 

A rangsorral kapcsolatban a hallgató észrevételt tehet és fellebbezéssel élhet. 

Fellebbezést 2019. július 24., 14 óráig (eddig az időpontig be is kell érkeznie) a Kancellária - 
Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságára lehet benyújtani (1053 Budapest, Szerb u. 

21-23). 

A fellebbezési kérelmeket a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság bírálja el. 
 
A pályázati felhívás és az űrlap átvehető a HÖK irodájában és a Dékáni Hivatalban (A épület 201.), illetve 
olvasható az évfolyamok, az intézetek és a kar hirdetőtábláin. További információ Losoncz Mária 
hivatalvezetőnél (A épület 201., 358-5508, dh@barczi.elte.hu) kérhető. 

 
Budapest, 2019. június 5. 

Dr. habil Papp Gabriella, dékánhelyettes 
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