Felhívás
az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj
pályázatára
A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara a 2018/2019. tanév II. tanulmányi
félévére, az Igazságügyi Minisztérium (IM) által támogatott IM Nemzeti Kiválósági
Jogászösztöndíj elnyerésére pályázatot ír ki.
A pályázat benyújtására jogosult:
-

-

a PTE-ÁJK jogász szakán, a 2018/2019. tanév II. (tavaszi) szemeszterében nappali
munkarendben tanulmányokat folytató hallgató, a finanszírozás formájától
függetlenül, akinek
a tanulmányi eredménye az utolsó lezárt félévben (a 2018/2019-es tanév I.
szemesztere) eléri a 4,00-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet és
a pályázati pontozási rendszerben meghatározott tevékenységet végez (végzett).

(A pályázati űrlapon feltüntetendő tevékenységek vonatkozásában kérjük, hogy gondosan
tanulmányozzák az értékelési szempontokat!)
FONTOS:
-

-

Pályázhatnak a köztársasági ösztöndíjas és kiemelt ösztöndíjas hallgatók is.
Az adott évfolyamhoz tartozást az első beiratkozás éve határozza meg.
A kiválósági ösztöndíjra csak a 2012. szeptember 1-e után beiratkozott hallgatók
pályázhatnak!
Nem pályázhat IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki
egyidejűleg ÚNKP ösztöndíjban részesül, vagy arra benyújtott pályázata van.
Legalább 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet kell elérni, amelynek
számítása:
∑ (teljesített kreditpont x érdemjegy)/30. A szakdolgozat kreditértéke – e
szemeszterben utoljára – figyelembe vételre kerül.
A pályázó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az ösztöndíj időtartama
alatt a támogatást nyújtó rendezvényein felhívásra részt vesz, ahol róla hangés/vagy fénykép-, filmfelvétel készülhet. Elfogadja, hogy a támogatást nyújtó
szervezet rendezvényeiről történő alapos ok nélküli távolmaradása a következő
félévben az ösztöndíjból való kizárását eredményezi.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1) a kitöltött pályázati űrlapot, amelyben a hallgató büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
2) mindazon tevékenység hitelt érdemlő igazolását, amelyeket pályázatában
feltüntetett.
A fenti tartalmi elemek hiányában a pályázat érvénytelen.
(A pályázati űrlap és a pályázati értékelési rendszer a kari honlapról, valamint a HÖT
honlapjáról letölthető.)

A Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj összege 60.000 Ft/hó.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 20. (szerda) 12.00 óra (A pályázatokat a HÖT irodában kell leadni
Petrovits Roberto tanulmányi referensnél, PTE-ÁJK Dohány utca 1-3. 017-es szoba,
hétfő-szerda, 10-14 óra között)
(e-mail cím: petrovits.roberto@ajk.pte.hu; telefon: 06-30-633-2548)
A határidő jogvesztő, a pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pécs, 2019. február 5.

