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A Semmelweis Egyetem

Szenátusának
87/2007. (VI. 28.) számú
határozata:
A köztársasági ösztöndíj pályázat elbírálási rendjének és feltételeinek
intézményi szabályzata
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. § (12)
bekezdésében biztosított hatáskörében a köztársasági
ösztöndíj pályázat intézményi elbírálásának rendjéről
és feltételeiről szóló szabályzatot az alábbiak szerint
alkotta meg.

1. A pályázat kiírása
•

Az oktatási és kulturális miniszter a felsőoktatásról szóló – többször módosított –
2005. évi CXXXIX. törvény 46.§ (5) bekezdésének b) pontja, a 104. §. bekezdése, a
129. § (3) bekezdésének f) pontja alapján, valamint a felsőoktatási hallgatók
juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 23.§-ában foglaltak szerint
pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére.

•

Az ösztöndíjra államilag támogatott, illetve költségtérítéses formában tanuló, főiskolai
vagy egyetemi szintű alap- vagy kiegészítő alapképzésben, illetve az új képzési
rendszer szerinti alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik
tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják, adott vagy korábbi tanulmányaik során
legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, továbbá akik
kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetve szakmai területen kimagasló
munkát végeztek.

•

A köztársasági ösztöndíj egy tanév időtartamára adható. Összegét az oktatási és
kulturális miniszter határozza meg, és teszi közzé.

•

A pályázat feltételeit minden esetben az oktatási és kulturális miniszter határozza meg.

•

A Karok figyelemmel kísérik a pályázat kiírását (minisztériumi honlap, közlöny) és a
náluk szokásos módon tájékoztatják arról az érintett hallgatókat.

•

A Karok saját szabályozásukban rögzítik az elbírálás feltételeit és módját, a
határidőket, valamint az esetleges jogorvoslat lehetőségét és módját.
A Karok saját szabályozásukban kiegészíthetik a minisztérium által megfogalmazott
követelményeket, és a rangsor megállapításánál a kiemelkedő tanulmányi eredményen,
illetve a szakmai területen végzett kimagasló munkán felül egyéb szempontokat is
figyelembe vehetnek (pl. közéleti tevékenység, igazolt sporttevékenység, nyelvvizsga
bizonyítvány, egyéb) a hallgató összteljesítményének max. 10%-áig.

•

A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság közzéteszi a pályázati kiírást az Egyetem
honlapján.
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•

A Rektori Hivatal Oktatási Csoportja az előző év október 15-i statisztikai létszámadata
alapján karonkénti bontásban meghatározza az adott évben köztársasági ösztöndíjban
részesíthetők számát. Ezt a létszámadatot a Rektori Hivatal megadja a Karok részére.
2. A pályázat beadása

•

Az Egyetem megkerülésével, közvetlenül a minisztériumba küldött egyéni pályázatok
nem bírálhatók el.

•

A hallgatók pályázatukat a szakjuknak megfelelő Dékáni Hivatalban adják le.

•

A Dékáni Hivatalok ellenőrzik, hogy a pályázók megfelelnek-e a kiírás feltételeinek,
és a pályázatokat véleményezik, rangsorolják. Az értékelés eredményéről, valamint a
fellebbezés lehetőségéről és módjáról értesítik a pályázókat.

•

A rangsorolt pályázatokat a Dékáni Hivatalok továbbítják a Rektori Hivatal felé. A
Karoknak a rangsorolt pályázatokat legkésőbb a minisztérium által megállapított
egyetemi szintű beadási határidő előtt 7 naptári nappal át kell adni a Rektori Hivatal
részére összesítés végett.

•

A Rektori Hivatal egyetemi szinten összesíti a díjazásra javasolt pályázatokat, és az
SzMSz 9. § (6) bekezdés m) pontja értelmében felterjeszti azokat a szenátus elé. A
Szenátus ezen hatásköre átruházható (lásd 10.§ (1) bekezdés). A Rektori Hivatal
gondoskodik a szenátus által javasolt pályázatoknak az Oktatási és Kulturális
Minisztériumba határidőre történő eljuttatásáról.
3. Fellebbezés, jogorvoslat

•

A díjázásra nem javasolt pályamunkák készítői a döntés ellen fellebbezéssel élhetnek.
A fellebbezés lehetőségéről, és beadási határidejéről a pályázókat már a kiírásban
tájékoztatni kell.

•

A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a kiírásban megadott határidőig
fellebbezést nyújthatnak be a Dékáni Hivatalhoz. A fellebbezést a Karok saját
hatáskörben, a szabályozásukban meghatározott módon elbírálják, és annak
eredményéről értesítik a pályázót. A Karoknak a fellebbezések kivizsgálását még a
pályázatok Rektori Hivatal felé történő átadása előtt le kell folytatni. Amennyiben a
pályázatok leadása után a rangsort módosítják, illetve megváltoztatják, erről a Rektori
Hivatalt is haladéktalanul tájékoztatni kell.

•

Az Egyetemnek lehetősége van a már leadott javaslati listán változtatni. Amennyiben
fellebbezés kedvező elbírálása miatt módosult az eredeti lista, erről a Rektori Hivatal –
a megadott határidőig – tájékoztatja a Minisztériumot.

•

Amennyiben az ösztöndíjra pályázott, de elutasított, arra érdemes hallgató
bizonyíthatóan az intézmény hibájából esik el az ösztöndíj odaítélésétől, a jogorvoslati
eljárás eredményeként megítélt ösztöndíj folyósítását a hibás döntést hozó Kar terhére
kell elszámolni.
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4. A nyertes hallgatók értesítése, az ösztöndíjak kifizetése
•

A köztársasági ösztöndíjat – az egyetem által javasolt rangsor alapján - az oktatási és
kulturális miniszter személyre szólóan adományozza. A Rektori Hivatal gondoskodik
az oklevelek Minisztériumból történő elhozataláról, valamint a Dékáni Hivatalokba
juttatásáról.

•

A Dékáni Hivatalok értesítik a nyertes hallgatókat, és átadják részükre az oklevelet.

•

A Kontrolling Főosztály figyelemmel kíséri a köztársasági ösztöndíj összegének
Egyetemhez történő beérkezését, a megfelelő számlára történő átvezetését, és az
átvezetés megtörténte után arról értesíti a Karokat.

•

A Dékáni Hivatalok gondoskodnak a köztársasági ösztöndíj összegének a hallgatók
részére történő átutalásról.

•

Amennyiben köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgató hallgatói jogviszonya
megszűnik vagy szünetel, a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább
nem folyósítható. Erről az illetékes Dékáni Hivatal értesíti a Rektori Hivatal, az
intézményvezető értesíti a Minisztériumot.
5. Egyebek

•

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíjtámogatásból.

•

A köztársasági ösztöndíj folyósításának időtartama lehet féléves is (pl. páratlan
tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén).

•

A köztársasági ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem
ütemezhető át.

•

A Karok minden évben beszámolnak a Gazdasági Főigazgatóság részére a
köztársasági ösztöndíj felhasználásáról.

•

Ez a Szabályzat a kihirdetés napján lép életbe, és a 2007-2008. tanévtől kezdődően
alkalmazni kell.

•

A Karok a Szabályzat életbe lépése után haladéktalanul vizsgálják felül saját
szabályozásukat, és azt szükség szerint módosítsák.

Jelen szabályzat a Szenátus 87/2007. (VI. 28.) számú határozatával az elfogadás napján lép
hatályba.
Budapest, 2007. június 28.
Dr. Tulassay Tivadar s.k.
rektor

3

