
FELHÍVÁS 

a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2020/2021 tanévi pályázatára 
 

Az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 
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 ösztöndíj adományozásáról szóló pályázatot a felsőoktatási 
intézmény írja ki. 

 
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés 

c) pontja alapján 40.000,- Ft havonta. 
 
Pályázati feltételek 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Kar azon államilag támogatott, állami 
(rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű alapképzésben részt vevő 
hallgatói pályázhatnak, akik 

 jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és  
 legalább 55 kreditet megszereztek,  

továbbá akik 
 kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el (teljes tanulmányi időre számított, 

kreditekkel súlyozott átlaguk legalább 4,00), illetve  
 szakmai/tudományos területen kimagasló munkát végeztek. 

 
Az Egészségügyi Közszolgálati Karon a 2020/2021. tanévben nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben 
részt vevő hallgatók létszáma alapján (0,82 %): 1 fő. 

 
A pályázat benyújtása 
 

Pályázni az Egészségügyi Közszolgálati Kar honlapjáról 
(http://semmelweis.hu/ekk/nemzetifelsooktatasiosztondij-2020) 

letölthető  nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - pályázati formanyomtatvány kitöltésével 
és benyújtásával lehet.  

 
A pályázathoz szakmai önéletrajzot kell csatolni. Az önéletrajz tartalmazza a pályázó 

telefonszámát, e-mail címét is! 
A pályázatnál figyelembe veendő többlettevékenységeket minden esetben hitelt érdemlő és 

részletes adatokat tartalmazó dokumentumokkal szükséges igazolni. A hallgató köteles 
tájékoztatni a Dékáni Hivatalt, ha más felsőoktatási intézményben is benyújtotta/benyújtja a 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó pályázatát. 



Nem kell benyújtani azokat a dokumentumokat, melyek adatai a Neptun rendszerből 
elérhetők (leckekönyv, már leadott nyelvvizsga bizonyítvány/ok.) 

 
A pályázat beérkezési határideje: 2020. június 15. (hétfő) 12.00 óra 

 
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején a pályázati 

anyagokat kizárólag elektronikus úton a dekani@ekk.sote.hu címre kell benyújtani. A 
pályázat beérkezéséről minden esetben visszaigazoló e-mailt küldünk, amennyiben nem kapja 
meg a levelet 24 órán belül, kérjük hívja Szandányi Beatrix ügyintézőt a +36 20 825 8380-as 
telefonszámon.  

A pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs mód, a 
rangsorolási döntést a határidőben benyújtott dokumentumok alapján hozza meg a Kar.  

 
Elbírálás szempontjai és rendje 
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a Dékáni Hivatal – 

a pályázatok elbírálására létrehozott bizottság javaslata alapján – teszi meg. A nemzeti 
felsőoktatási ösztöndíjat, az egyetem Szenátusa által javasolt rangsor alapján, az oktatásért 
felelős miniszter személyre szólóan adományozza.  

A Pályázatok értékelési szempontjai (pontrendszer) a Kar honlapján 
(http://semmelweis.hu/ekk/nemzetifelsooktatasiosztondij-2020) található. 

 
A bírálati folyamat ütemterve 
 
A bírálati folyamat ütemterve a Kar honlapján 

(http://semmelweis.hu/ekk/nemzetifelsooktatasiosztondij-2020) található. A döntéshozatal és a 
döntés (Neptun üzenetben) közlésének várható időpontja: 2020. június 16. 

 
Jogorvoslati eljárás 

A díjazásra nem javasolt pályázatok készítői a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek. A 
jogorvoslati kérelmet a Semmelweis Egyetem Felülbírálati Bizottságnak címezve, a kari 
Dékáni Hivatalhoz lehet benyújtani a döntés közlését követő 15 napon belül – a tervezett 
ütemezés alapján 2020. július 1-ig (kedd). A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a 
veszélyhelyzet hosszabbításától, illetve megszüntetésétől függően változhat. Veszélyhelyzet 
idején elektronikus úton, amennyiben az már nem áll fenn, akkor személyesen (a +36 20 825 
8380-as számon vagy a dekani@ekk.sote.hu email címen előzetes időpontegyeztetést 
követően) a kar Dékáni Hivatalában (Ferenc tér 15. II./211-es iroda). 

 

Budapest, 2020. május 14. 

        

Dr. Szócska Miklós s.k. 

       dékán 


