Neumann János Egyetem pályázati felhívása

Rendkívüli szociális támogatás
A támogatás igényléséhez csatolni kell a a szociális helyzet megváltozását igazoló hivatalos
dokumentumok másolatát, ezt a kérvényben a „Dokumentum hozzárendelése” gombbal
tudjátok megtenni.
Ilyen pl:
- közvetlen hozzátartozó munkaviszonyának megszűnését igazoló papír
- közvetlen hozzátartozó elhalálozását igazoló halotti anyakönyvi kivonat
- személyes iratok eltulajdonítása/elhagyása esetén a hivatalos szervek által kiállított papírok
- közvetlen hozzátartozó vagy hallgató életében bekövetkezett maradandó vagy súlyos sérülés,
maradandó vagy súlyos betegség orvosi igazolása.
Figyelem! Egyik esemény és igazolása sem lehet régebbi a leadási határidőtől visszamenőleg
számolt 3 hónapnál.
Leadási határidő: 2021.04.15. 8:00 (csütörtök) – 2021.04.30. 23:59 (péntek)
Megváltozott a pályázat leadásának menete: a Neptun felületén a kérvények menüpont
alatt tudjátok igényelni az ösztöndíjakat.

Neumann János Egyetem pályázati felhívása

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra és nevezési díj
visszatérítésre.
A Szakmai, tudományos és közéleti támogatás feltételei:
A pályázaton való részvétel minimális feltétele, hogy a hallgató az előző félévben felvett
tantárgyainak 90 %-át eredményesen – és ezzel minimálisan 20 kreditet szerezve – teljesítse,
- tanulmányait államilag finanszírozott képzésben végzi, vagy államilag finanszírozott
képzési formában kezdte;
- a Kar képzési területeinek valamelyikén, a tantervi követelményeken túlmutató
tevékenység végzése (TDK munka, tanulmányi versenyeken való sikeres szereplés,
szakkollégiumi nem kötelezővé tett munka, eredményes sporttevékenység), vagy a Kar
közéletében való jelentős részvétel (HSZK, HÖK).
A hallgatók az alábbi jogcímen kaphatnak támogatást:
-

-tudományos diákkörben végzett kiemelkedő tevékenység,
-az egyetemi vezetés által kiírt és elbírált demonstrátori tevékenység,
-kiemelkedő közművelődési, művészeti tevékenység,
-folyamatos és kiemelkedő közéleti tevékenység,
-kiemelkedő tevékenység szakkollégiumokban és egyék szakmai szervezetekben.

A pályázathoz csatolni kell az adott területhez tartozó szervezet (Tanulmányi Bizottság, KTDK,
szakkollégistáknál felelős oktató, valamint a szakkollégiumi tevékenységen túlmutató feladatok
felelős vezetője, sportolóknál a Sport Bizottság/Sport Egyesület, kiemelkedő szakmai
tevékenység esetén a szakértő Tanszék, közéleti tevékenység esetén a HK, HSZK) ajánlását
(legalább
2
fő
oktató/vezető
támogatásával
és
indoklásával!).
A támogatás 4 havi összeg, visszamenőleg februártól történő kifizetéssel.
Az igazoló dokumentumokat a „Dokumentum hozzárendelése” gombbal tudjátok a
kérvényhez csatolni.

A Szakmai, tudományos és tanulmányi verseny/konferencia nevezési díj visszatérítésének
feltételei:
A nevezési díj befizetésének igazolása (banki kimutatás, számla, bármilyen hivatalos
igazolás a befizetés megtörténtéről)
- 2 fő felelős oktató nyilatkozata a részvétel és az esemény valódiságáról.
-

Ezeket a kérvényben a „Dokumentum hozzárendelése” gombbal tudjátok csatolni.
A nevezési díj visszatérítésének nem feltétele a felvett /megszerzett kreditek aránya, viszont
csak államilag finanszírozott képzésű vagy államilag finanszírozott képzésben kezdő hallgató,
(aki még a képzési idején belül van) pályázhat.
A támogatás félévente egyszer pályázható, egyszeri, egyösszegű kifizetés.
Mindkét esetben a pályázati határidő: 2021.04.15. 8:00 (csütörtök) – 2021.04.30. 23:59 (péntek)
Megváltozott a pályázat leadásának menete: a Neptun felületén a kérvények menüpont
alatt tudjátok igényelni az ösztöndíjakat.
Kérek mindenkit a határidő pontos betartására.
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