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Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat.

1. A pályázók köre

Az ösztöndíjra minden aktív, nappali tagozatos, közszolgálati ösztöndíjas hallgató pályázhat.

2. A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Diákjóléti Bizottsághoz kell benyújtani.

A pályázatokat leadhatjátok
2017. február 21-én 12:00-13:30 között
2017. február 24-én 9:00-10:30 között
2017. február 27-én 13:00-14:30 között
2017. március 3-án 08:00-09:30 között
2017. március 7-én 12:00-13:30 között
A Bajcsy Campus 04-es (HÖK) irodában

Leadandó dokumentumok:
· Pályázati adatlap, és a hozzá tartozó lakhatási- és szociális körülményeinek,

valamint jövedelmi helyzetének igazolására a szükséges igazolások listáján
és a jelen pályázati felhívásban meghatározottak alapján bekért
dokumentumok.

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:

A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait a meghatározott pontrendszer szerint
kell elbírálni, ami a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzattal együtt megtalálható
a kar hivatalos honlapján (http://www.uni-nke.hu).

A HTJSZ 16. § (6) és (7) pontjai alapján:

· A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési
Szabályzata szerint – fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan
adatokat, tényeket közöl.

· A hallgató pályázatában közölt adatokat a pályázat elbírálására jogosult szerv vagy
személy vagy az általa meghatalmazott személy ellenőrizheti, akár a pályázó
lakóhelyén, akár egyéb dokumentumok bekérésével. A pályázó hallgató pályázatának
benyújtásával vállalja, hogy ezen kötelezettségének eleget tesz.



Ezen bekezdések alapján ellenőrzés céljából várhatóan a pályázatban megjelölt
bármely tény/életkörülmény igazolására, plusz dokumentumokat kérhetünk be.
(Különös tekintettel azon pályázókra, akik állandó lakcímük szerint nem szüleivel
(gyámjaival) élnek, eltartójuk nem ők.)
A felszólításnak eleget nem tevő hallgatók pályázati anyaga elutasításra fog kerülni!
Így kérünk minden pályázót, hogy a bírálási időszak alatt (2017. március 10-12.)
fokozatosan figyelje a pályázati adatlapján megadott email címét!

Fellebbezésre és hiánypótlásra az előzetes eredményhirdetést (március 17.) követő három
munkanapig van lehetőség a Diákjóléti Bizottságnál.

A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott, a határidőn túl beadott pályázat érdemi
elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A végleges eredmények közzététele: 2017.03.20.

Ha kérdésetek van, forduljatok hozzánk bizalommal.

A pályázat leadási határideje: 2017. március 9. (csütörtök) 13:00.

Diákjóléti Bizottság
Nemzeti Közszolgálati

Egyetem


