1/2018. (02.01.) számú dékáni utasítás
az Igazságügyi Minisztérium által támogatott ösztöndíjak odaítélésének rendjéről a
PTE-ÁJK-n
1.§
Az IM ösztöndíjakról
(1) Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj évfolyamonként azoknak a nappali
munkarendben tanulmányokat folytató, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és
önköltséges jogász szakos hallgatóknak a tanulmányait támogatja, akik kimagasló tanulmányi
eredményt értek el, valamint szakmai munkájukra és egyéb teljesítményükre tekintettel
kiemelkednek hallgatótársaik közül. Az ösztöndíjra pályázni szükséges.
(2) Az IM a Tanulmányi Jogászösztöndíj létesítésével azoknak a nappali munkarendben
tanulmányokat folytató önköltséges jogász szakos hallgatóknak a tanulmányait támogatja,
akiknek átlaga legalább a 3,50-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet eléri, és akik
az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban nem részesülnek. Az IM Tanulmányi
Jogászösztöndíjra nem kell pályázni, a rangsorolást a hallgatók tanulmányi eredménye alapján
a NEPTUN-ból automatikusan kinyerhető adatoknak megfelelően a Kar maga végzi.
(3) Az IM nagymértékben és határozottan elkötelezett a hazai jogászképzés – jelenleg is
magas – színvonalának további emelése iránt és szoros szakmai együttműködése
eredményeképpen, az erre vonatkozóan létrejött megállapodásban írt feladatleírásban
rögzítettek szerint forrást biztosít a Kar által működtetett Doktori Iskola tevékenységének
támogatására.
(4) Az ösztöndíjprogram részletes szabályait jelen dékáni utasítás szabályozza.
2. §
Az ösztöndíjprogram lebonyolításának rendje
(1) A Kar a támogatási időszak első hónapjában, kellő időben, a kari honlapon történő
közzététellel értesíti a hallgatókat az Ösztöndíjprogramokról, egyidejűleg felkéri a kari HÖT
elnökét, hogy az Ösztöndíjprogramokat a HÖT által használt szokásos információs
csatornákon keresztül népszerűsítse a hallgatók körében.
(2) Az 1.§ (1) bekezdésében írt ösztöndíjra jogosult hallgatók pályázataikat kizárólag az e
célra rendszeresített pályázati űrlapon, nyomtatott és aláírt formában, a pályázati kiírásban
meghatározott határideig nyújthatják be, személyesen a HÖT irodában, a tanulmányi
referensnél, (PTE-ÁJK Dohány utca 1-3. 017-es szoba)
(3) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott ösztöndíj esetében a határidőn túl beérkezett
pályázatok nem fogadhatóak be, hiánypótlásra nincs lehetőség.
(4) Az 1.§ (3) bekezdésében nevesített doktorandusz támogatások elnyerésére vonatkozó
pályázatokat, a támogatást nyújtó és a PTE között létrejött megállapodásban írt
feladatleírásban rögzítettek szerinti kategóriákban, a pályázati kiírásban meghatározott különkülön jogcímen lehet benyújtani kizárólag a pályázati kiíráshoz csatolt, megfelelő űrlapon,
számítógéppel kitöltve, aláírt formában és szkennelve az IM kapcsolattartóhoz címezve.

(5) Az 1.§ (1) bekezdésében foglalt pályázatokat egy erre a célra felállított öttagú ad hoc
bíráló bizottság értékeli, melynek tagjai:
a) a Kar dékánja
b) a Kar IM kapcsolattartója
c) a Dékáni Hivatalvezető
d) a kari TO informatikus munkatársa
e) a kari HÖT által delegált hallgató
(6) A bíráló bizottság a pályázatok értékelését és rangsorolását az alábbiak szerint végzi el:
a) minden pályázat esetén meggyőződik a formai követelmények teljesüléséről
és a pályázó jogosultságáról,
b) minden pályázatot értékel a kiíráshoz kapcsolódó pályázati értékelés szerint,
c) a pályázatokat pontszám szerint évfolyamonként külön-külön rangsorolja,
d) a rangsorokban elfoglalt helyezésük alapján kiválasztja a támogatandó
pályázókat, a támogatást nyújtóval kötött megállapodás alapján,
e) a kari honlapon történő közzététellel, a NEPTUM kóddal tájékoztatást ad a
hallgatók számára,
f) egyidejűleg értesítést küld a bíráló bizottság döntéséről a PTE-KTI-nek és a
támogatást nyújtónak a hallgatók nevével az ösztöndíjban részesítendő
hallgatókról.
(7) A bíráló bizottság döntéseivel szemben a pályázóknak fellebbezési lehetősége nincs.
(8) A jelen utasítás 1.§ (3) bekezdésében részletesen körülírt, doktorandusz támogatásokról a
Kar Doktori Iskolájának Tanácsa dönt. Az IM kapcsolattartó általi formai ellenőrzés alapján a
Doktori Iskola Tanácsa a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat – a beérkezés
sorrendjében – támogatásban részesíti a pályázati keretösszeg erejéig. Ha és amennyiben a
benyújtott pályázatra a fennmaradó keretösszeg nem elegendő, az IM kapcsolattartó a
pályázatot benyújtót nyilatkoztatja, hogy a pályázati összegnél kisebb maradvány ellenében
fenntartja-e a pályázatát. Amennyiben nem, a beérkezési sorrend szerinti következő pályázó
lép a helyére.
(9) Az 1.§ (3) bekezdésében meghatározott doktorandusz pályázatok esetében a pályázó a Kar
Doktori Iskolájának Tanácsa döntéséről határozatot kap, amely ellen a közléstől számított 15
napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a PTE Másodfokú Tanulmányi Bizottságához.
3. §
Egyéb rendelkezések
(1) Ez az utasítás 2018. év február hó 1. napján lép hatályba.
(2) Bármely, itt nem szabályozott rendkívüli helyzet, illetve vitás kérdés felmerülése esetén a
PTE és benne a Kar, a támogatást nyújtóval egyeztetett, illetve általa jóváhagyott eljárást
követi.
Pécsett, 2018. február 1.

Prof. Dr. Kecskés László
dékán

