Ikt. szám: SZFE/1273/2/2021/10

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2021/2022. TANÉVI NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények
kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítendő hallgatók száma – a 2020. október 15-ei
állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének
megfelelően – az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként
legalább egy fő. Ez a Színház- és Filmművészeti Egyetem esetében 3 fő pályázó felterjesztését teszi
lehetővé.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásáról szóló pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
1. az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1)
bekezdés c) pontja alapján 40 000,-Ft havonta.
2. nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az SzFE államilag támogatott, állami (rész)
ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben,
mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik korábbi, vagy
jelenlegi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet
megszereztek, illetve a pályázás időszakában (a tanév második félévében) hallgatói
jogviszonnyal rendelkeznek.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter
adományozza, az SzFE csupán javaslatot tesz rá. A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a
2021/2022. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1)
bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, számára a Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíj tovább nem folyósítható.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj
támogatásból.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE ÉS FELTÉTELEI
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Az ösztöndíj pályázatok
elbírálásának rendjét és feltételeit a felsőoktatási intézmény saját szabályzatában határozza meg, így
ennek megfelelően a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendje
(továbbiakban: SzMR) 35. § (2) ld) pontja alapján "A Szenátus dönt továbbá a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről".
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj benyújtásával kapcsolatos fontosabb határidők:
−

a kérvény leadásának határideje: 2021. július 16.

−

hiánypótlási határidő: 2021. július 20.

A pályázatot a megadott határidőig az Oktatástámogatási Igazgatóság (Petrovits Barbara
oktatásszervező, Petrovits.Barbara@szfe.hu; telefon: +36-1/551-5743) részére kell megküldeni.
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A pályázathoz benyújtásához a jelen tájékoztatóhoz tartozó 1. számú mellékletben található
„Pályázati lap”-ot olvashatóan (géppel, vagy kézzel írottan) kitöltve és aláírva, PDF formátumban kell
megküldeni.
PÁLYÁZÁST KIZÁRÓ OKOK
Amennyiben az alábbi körülmények egyike is fennáll, a hallgató pályázatát a Szenátus kizárja:
−
−
−
−

ha a hallgató az adott vagy korábbi tanulmányai során nem jelentkezett be legalább két
félévre, és az utolsó két aktív félévben nem szerzett legalább 55 kreditet,
ha a hallgató a pályázat szempontjából releváns tanulmányait esti és levelező munkarenden
folytatja,
ha a hallgató túlfutó a pályázat szempontjából releváns képzésén,
hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat a Szenátus nem bírálja, figyelmen kívül hagyja, az
egész pályázatot érvénytelennek tekinti.

EGYÉB TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos szakmai-tartalmi jellegű kérdésekben az Oktatástámogatási Igazgatóság
(Petrovits Barbara oktatásszervező, Petrovits.Barbara@szfe.hu; telefon: +36-1/551-5743) az illetékes.
Budapest, 2021. június 22.
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1. számú melléklet

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI LAP
Beadási határidő: 2021. július 16.
Név:
Neptun kód:
Szak, évfolyam:
Tanulmányi átlag, kredit:
2020/2021. I. félév
2020/2021. II. félév
Szakmai tevékenység:
Kutatási tevékenység

Publikációk

Pályamunkák, dolgozatok

Egyéb szakmai ill. tanulmányi versenyek

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

Közéleti, sport és egyéb tevékenység:
Közéleti tevékenység/önkormányzat, kollégiumi
tisztség, rendezvények szervezése

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális,
kulturális tevékenység

Budapest, 2021. július ……

aláírás

