MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az SZTE GTK közgazdálkodás és közpolitika, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás,
pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon tanuló hallgatóinak
Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül és alapvető feladatainak ellátásán túl, a
közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése végett, kialakította a jegybanki
érdekeken és sajátosságokon alapuló, az MNB külső kapcsolatainak részét képező támogatási
politikáját, amely az MNB Igazgatósága által jóváhagyott MNB Alapokmányán és a
Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiáján alapul. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.
évi CXXXIX. törvény 170. § (3) bekezdés a) pontja alapján az MNB által kiszabott bírságból
származó bevétel közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására
fordítható.
Az MNB a Társadalmi Felelősségvállalási Stratégiája alapján aktív szerepet vállal a
közgazdasági értékteremtésben, amelynek keretében „MNB kiválósági ösztöndíj” elnevezésű
ösztöndíj programot támogat. A támogatási összeget a pályázaton nyertes hallgatók „MNB
kiválósági ösztöndíj” jogcímén kapják meg akként, hogy a havi ösztöndíj összege 30.000.Ft, amely egy tanév során 10 hónapra jár (szeptember-június hónapokra), amennyiben a
hallgatók az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelelnek.
Az ösztöndíj felhívás publikálása, a pályázati döntés valamint az elnyert ösztöndíj támogatás
folyósítása az SZTE hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre
nyújtható egyes támogatásokról szóló szabályzat 7. § (3) bekezdés c) pontja valamint annak 8.
számú melléklete által meghatározott általános elveknek megfelelően, az ösztöndíjra
vonatkozó speciális szabályok szerint történik.
A pályázat 3 hallgató támogatását biztosítja.
Jelentkezési feltételek:
Azon hallgatók pályázhatnak, akik
a)
az Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi közgazdálkodás és közpolitika,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan
mesterszakos, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami
ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,
b)
legalább két félévre bejelentkeztek és az utolsó két egymást követő aktív félévben
legalább 54 kreditet megszereztek,
c)
akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át
teljesítették, továbbá
d)
az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek
kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos,
illetve egyéb szakmai munkát végeznek.
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Azok a hallgatók is pályázhatnak, illetve részesülhetnek ösztöndíjban, akik a pontszámítás
alapjául szolgáló előző két aktív félévben, vagy az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
mobilitási program, mobilitási megállapodás keretében (pl.: Erasmus+, CEEPUS, CAMPUS
Mundi, intézményi bilaterális megállapodások) külföldi résztanulmányokat, külföldi szakmai
gyakorlatot folytattak, illetve folytatnak.
Bírálati szempontok:
A beérkezett pályázatok értékelésekor a bíráló bizottság 70 %-ban a tanulmányi teljesítményt,
20 %-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat,
nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os
arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. A pontszámításnál az utóbbi
két részkategórián (szakmai, közéleti) belül végzett egy-egy tevékenységért (pl.: tagság egy
hallgatói szervezetben, szakkollégiumi tevékenység) a részkategória maximálisan elérhető
pontszámának legfeljebb 50%-a kerülhet kiosztásra.
A pályázatok elbírálására az SZTE képviselőiből álló bizottság jogosult.
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
•
A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható a
Támogatott által. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem
ütemezhető át.
•
Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben
(tehát a 2017/2018.. tanév 1. azaz őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, valamint
ugyanazon felsőoktatási intézményben indul az ösztöndíjprogram által támogatott
mesterképzési szak, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a
következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy,
az ösztöndíjprogram által támogatott mesterképzési szakán folytatja.
•
A hallgató nem jogosult a 2. féléves ösztöndíj támogatására, ha a 2017/2018. tanév
őszi félévében a felvett tantárgyait nem teljesítette.
•
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az
ösztöndíj tovább nem folyósítható.
A pályázathoz csatolni szükséges:

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban megjelölteket, így
különösen a megítélt ösztöndíj felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket magára nézve
kötelezőnek ismeri el.

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy pályázatában szereplő személyes adatait a bíráló
bizottság tagjai, az MNB képviselői, illetve a pályázat adminisztrációját végző személyek
kezelhessék.

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a támogatás elnyerése esetén személyes adatai (így
különösen neve, szakja) az SZTE és az MNB kommunikációja során felhasználásra
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kerüljenek, róla képmás és/vagy hangfelvétel készüljön, s azt az SZTE és az MNB
kommunikációja során nyilvánosságra hozza.

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot, illetve támogatást érintően szükség
esetén a média rendelkezésére áll.

a hallgató hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot, támogatást érintő média
megkeresések kapcsán előzetesen egyeztet az SZTE kapcsolattartásra kijelölt képviselőjével.
A beérkezett pályázatok az SZTE-n kerülnek archiválásra a pályázati döntésig. Az
eredmények közzététele után a pályázati anyagok az SZTE adatkezelési szabályzata
értelmében megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának eredményéről az és az SZTE elektronikus úton értesíti a pályázókat.
Pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 8. dél
Pályázat benyújtásának helye: SZTE Modulo
Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után nincs lehetőség.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.
Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
-

pályázati adatlap és nyilatkozatok
minden olyan okirat, dokumentum, publikáció, melyet a pályázó a pályázat elbírálása
érdekében érvényesíteni kíván.

További információ az osztondij@eco.u-szeged.hu címen kérhető.
A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk! A pályázat értékelésével és a támogatás
megszűnését megállapító döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye!
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