ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat

ÓBUDAI EGYETEM ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Óbudai Egyetem Rektora az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – az Óbudai
Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának
rendelkezései alapján – pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik a tantervi követelményeken túlmenő,
kiemelkedő szakmai-, tudományos-, sport-, kulturális-, közéleti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíjat a
félévenként meghirdetett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.

Pályázhatnak:
Az Óbudai Egyetem minden – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – hallgatója.

A pályázati kategóriák:
Az alábbi kategóriában lehet pályázatokat benyújtani:

•

Kulturális és közéleti:
Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése
mellett, kiemelkedő kulturális és/vagy közéleti tevékenységgel rendelkeznek.
Ebben a kategóriában kizáró ok, ha a pályázó a HÖK tisztségviselője.

•

Szakmai és tudományos:
Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények kiváló teljesítése
mellett, kiemelkedő (országos ill. nemzetközi szinten jegyzett, hat hónapnál nem
régebbi) szakmai és/vagy tudományos teljesítménnyel, eredménnyel rendelkeznek.

•

Sport:
Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények érdemi teljesítése
mellett, kiemelkedő - országos ill. nemzetközi szinten jegyzett, hat hónapnál nem
régebbi - sporteredménnyel rendelkeznek.

A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 27. 12 óra
További pályázati feltételek:
•

Minden hallgató csak egy kategóriában adhat be pályázatot.

•

A pályázatot a kuratórium csak http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu portálon
elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot az eredeti vagy
hitelesített igazolások mellékelésével fogadja el. Az igazolások hitelesítésére a
Hallgatói Központokban van lehetőség.

•

A Székesfehérváron leadott pályázatok esetében a Kari Hallgatói
Részönkormányzatnál van lehetőség a leadásra és az igazolások hitelesítésére.
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További információk:
A pályázatokat az Egyetem rektora és az EHÖK elnöke által felkért kuratórium bírálja el,
legkésőbb 2017. szeptember 29-ig. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve formai
hiba esetén. Az elbíráló kuratórium törekedni fog arra, hogy a keretösszeget egyelő módon
ossza szét a kategóriák között.
Óbudai Egyetem ösztöndíjban az Egyetem pályázatra jogosult hallgatóinak maximum 1 %-a
részesedhet, havi összege nem lehet kisebb a hallgatói normatíva 15 %-ánál és nem lehet több 30
%-ánál.
A pályázat hivatalos eredménye a Hallgatói Önkormányzatok hirdetési felületein és a
Pályázati Portálon lesz megtalálható, a kuratórium döntése után, legkésőbb 2017. október 4-ig.
A támogatást elveszíti az a hallgató, aki tanulmányait megszakítja.
A pályázatot a Hallgatói Központokban kell leadni, majd onnan továbbítják az EHÖK
Tanulmányi ügyekért felelős elnökségi tagjának. A Hallgatói Központok helyéről bővebb
tájékoztatás ezen az oldalon érhető el: http://hok.uni-obuda.hu/hallgatoi_kozpontok
Pályázatot benyújtani csak a http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu Pályázati Portálon
található Óbudai Egyetem Ösztöndíj pályázati űrlappal, valamint az űrlapon szereplő,
állításokat igazoló megfelelő igazolásokkal lehet.
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