Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kiírásának ütemterve
2022/2023. tanév
I.
II.
III.
IV.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat meghirdetése a DRHE-n a 2022/2023. tanévi
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról szóló minisztériumi tájékoztató alapján
Beérkezett pályázatok kiértékelése, rangsorolása
Pályázatok és a felállított rangsor Szenátus elé terjesztése szavazásra
Szenátus javaslatának felterjesztése az oktatásért felelős miniszter részére levélben és
elektronikus úton

1. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma – a 2021. október 15-ei állapotnak megfelelő
statisztikai adatközlése szerint a Kormányrendelet 24.§ (2) bekezdésének megfelelően
– a 2022/2023-as tanévre 2 fő.
A pályázat meghirdetése 2022. május 2. napján, a helyben szokásos módon és
helyeken (honlapon, hirdetőkön), a jogszabályokban és a belső szabályzatokban
foglaltaknak megfelelően történik meg. (ld. 2. sz. melléklet)
A pályázatok benyújtásának határideje 2022. június 1. (szerda). A pályázatok
benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege
2022-ben 40.000.- Ft/hó.
2. A legkésőbb 2022. június 1-jei postabélyegzővel beérkező pályázatokat (TJSZ 12. sz.
mellékletében található a pályázati űrlap) a DJB formai és tartalmi szempontból
megvizsgálja, kiértékeli, rangsorolja. A kiértékelés a TJSZ 19. §-ában leírt módon
történik.
„(6) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek
megfelelnek, szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos
diákköri, tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak.
(7) A DJB a (13) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a
beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti
besorolására, amit a Szenátus elé terjeszt…”
3. A DJB a Szenátus 2022. június 14-i ülésére felterjeszti a szabályzatnak megfelelően
érvényesnek nyilvánított és értékelt pályázatok alapján felállított rangsorolási javaslatot.
4. A Szenátus döntése alapján az oktatásért felelős miniszternek a rektor tesz javaslatot a
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására 2022. augusztus 1-jéig.

Debrecen, 2022. 04. 01.
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1. számú melléklet:

A 2022/2023. tanévre vonatkozó
nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok
benyújtásának és elbírálásának
határnapjai

2022. május 2. (hétfő)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj-pályázat
kiírása

2022. június 1. (szerda)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázatok benyújtásának határideje

2022. június 7-ig (kedd)

DJB ülés – benyújtott pályázatok értékelése,
rangsorolása

2022. június 14. (kedd)

Szenátusülés – döntés a nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjra felterjesztendők
névsoráról

2022. június 30. (csütörtök)

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra javasolt
hallgatók felterjesztése (külső határidő:
2022. augusztus 1.)
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2. számú melléklet:

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és
az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2022/2023. tanévre

Pályázatot hirdet

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére












A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon kimagasló teljesítményt nyújtó,
teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, illetve mesterképzésben részt vevő
hallgatói pályázhatnak (mind az állami ösztöndíjas/államilag támogatott, mind az
önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevők), akik jelenlegi vagy korábbi
tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet
megszereztek.
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az egyetem által előírt feltételeknek megfelelnek,
szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri,
tanszéki demonstrátori, publikációs tevékenységet folytatnak, és azt dokumentumokkal
igazolják.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy képzés teljesítése során legfeljebb két alkalommal
nyerhető el.
A pályázó hallgatók az utolsó két aktív, lezárt tanulmányi félévben elért tanulmányi
eredményük, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük
bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be postai úton a Tanulmányi
Osztályra, melynek benyújtási határideje 2022. június 1. (szerda) A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat.
A pályázat befogadásáról és a pályázó által a pályázati űrlaphoz mellékelt
dokumentumok jegyzékéről a Tanulmányi Osztály vezetője igazolást állít ki, melyet
elektronikusan megküld a pályázó részére a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, melynek összege 40.000.- Ft
havonta.
Pályázati űrlap – a TJSZ 12. számú melléklete – letölthető a DRHE, illetve a DRHE
Diákság honlapjáról.
Pályázat előtt kérjük a TJSZ 19.§-át elolvasni!

A beérkezett pályázatokat a Szenátus értékeli, rangsorolja és az egyetem rektora továbbítja az
oktatásért felelős miniszter felé. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért
felelős miniszter határoz.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 1. (szerda)
A pályázatok benyújtása postai úton történik a Tanulmányi Osztálynak címezve.
(Postacím: DRHE Tanulmányi Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)
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12. sz. melléklet: Pályázati űrlap nemzeti felsőoktatási ösztöndíj igényléséhez
Név:________________________________________________
NEPTUN kód:________________________________________
Szül. hely, idő:________________________________________
Intézet:______________________________________________
Szak: ________________________Beiratkozás éve:__________
Tanulmányok (I.)

20
Pont*

Tanulmányi eredmények: a legutóbbi
két aktív félév kreditindexe alapján (79-11-13-15)
(Index fénymásolata kötelező!)

PH



ÖSSZPONTSZÁM (d):*



A rangsor száma a felterjesztett listán:*
48
Pont*

Tudományos tevékenység (II.)
(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a felsoroltak másik
kategóriába (I. és III.) nem tehetők át!)

Tanulmányi kötelezettségen túli kutatási tevékenység: (3)

ÁTLAG
I. félév:

Képzés: BA, MA, osztatlan, egyetemi, főiskolai

T.O.

……….

II. félév:

Nyelv

……….
……….
…….…
a)
Pontszámok összesen:

(A felsorolás nem taxatív, sorrendiséget nem jelent, azonban a
felsoroltak másik kategóriába (I. és III.) nem tehetők át!)

………..

Hallgatói közéleti tevékenység (2):

………..
………..

Publikációk,
tudományos konferencián tartott szakelőadás (max. 5):
1–2 megjelent publikáció = (3)
3 vagy annál több megjelent publikáció = (5)

Típus

7
Pont*

……….

TDK/OTDK munka (15):
TDK részvétel = (2)
OTDK részvétel = (5)
OTDK helyezés vagy különdíj = további (8)
Országos tanítási verseny 1–3. helyezés: (10)

Egyetemi tanulmányok alatt (!) szerzett
nyelvvizsgák (max. 5 pont)
felsőfokú A vagy B
= (3)
felsőfokú komplex
= (5)
további középfokú komplex = (3)
további középfokú A vagy B = (1)

Közösségi tevékenység (III.)

Versenyek (max. 10 pont):
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyen való részvétel:
versenyenként = (1)
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján
való részvétel: versenyenként = (2)
Egyéb szakmai, ill. tanulmányi verseny országos fordulóján
1–3 helyezés vagy különdíj: versenyenként további = (5)
Oktatáshoz kapcsolódó tanszéki tevékenység
(különösen is demonstrátorság): (max. 5)
Mellékletek száma: …………
A mellékletek (pl. szakmai tevékenységek részletes kifejtése, ajánlások,
igazolások, stb.) felsorolása a hátoldalon!

………..
………..

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, sport,
kulturális tevékenység (5):

………..
b)

Mellékletek száma: ………
A mellékletek (pl. szakmai tevékenységek részletes kifejtése,
ajánlások, igazolások, stb.) felsorolása a hátoldalon!

*A megjelölt oszlopokat, ill. cellákat az intézmény tölti ki!

Dátum:………………………………………………………………

hallgató aláírása:………………………………
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……….

c)
c/d = max. 10%

