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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIEMELT KARI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA A 

2017/18. TANÉV TAVASZI FÉLÉVÉRE 
 
Tisztelt Hallgatók! 
 
A Kertészettudományi Kar pályázatot hirdet kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjra a 2017/18. tanév 
tavaszi félévére 
 
A kiemelt kari ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, teljes idejű (nappali 
munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), valamint felsőoktatási szakképzésben 
részt vevő hallgató részére pályázat alapján elnyerhető, tanulmányi félévre adható juttatás, amelyben az a 
hallgató részesülhet, aki a tantervi követelményeknek eleget tesz. 
A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíjkeret terhére, egy-egy félévre ítélhető oda 
legalább 3,5 ösztöndíj átlagú hallgatónak a következő területeken végzett kiemelkedően eredményes 
tevékenységéért: 

a) TDK tevékenység, amelyet egyetemi vagy országos konferencián elért 1-3 helyezés vagy 
különdíj bizonyít; 

b) nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (korábban köztársasági ösztöndíj) feltételeinek megfelelő 
tanulmányi eredmény1. 

 
Kiemelt kari ösztöndíjra adott szakon nem pályázhat az a hallgató, aki az adott tanévben adott szakon 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül. 
A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj összege a hallgató tanulmányi ösztöndíjának 50 %-a. 
 
A kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjpályázatot 2018. március 23. (péntek) éjfélig a Neptun tanulmányi 
rendszer Ügyintézés – kérvények menüpontja alatt szereplő vonatkozó kérelem formanyomtatványon 
lehet benyújtani. A pályázathoz csatolni szükséges a pályázati űrlap szerinti igazoló 
dokumentumokat. 
 
A benyújtott pályázatokat a Kertészettudományi Kar Diákjóléti Bizottsága értékeli és dönt a kiemelt kari 
tanulmányi ösztöndíj adományozásáról. A nyertes pályázók részére a kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj 
folyósítása szeptember, október és november hónapok vonatkozásában várhatóan 2018. április 10-ig, a 
félév további hónapjai vonatkozásában a tárgyhó 10. napjáig történik meg. 
 
Budapest, 2018. március 13. 
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1 Amennyiben a hallgató az utolsó két aktív félévének valamelyikében nem ér el legalább 4,3-as ösztöndíj átlagot, köztársasági 
ösztöndíjban nem részesülhet, tehát kiemelt kari tanulmányi ösztöndíjban sem részesülhet. A 4,3-as ösztöndíj átlag teljesítése mellett 
szükséges, hogy a hallgató kiemelkedő tevékenységet végezzen (pl. kutatási tevékenység, TDK-n/OTDK-n kívüli tanulmányi versenyek, 
publikációs tevékenység, szakkollégiumi tevékenység, egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység). 


