Pályázati Felhívás
Ökonómia ösztöndíj
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar és az Ökonómia Közhasznú
Alapítvány között megkötött együttműködési keretszerződés alapján az Ökonómia Közhasznú
Alapítvány hozzá kíván járulni az SZTE GTK-ra felvételt nyert, önköltséges képzésben
résztvevő hallgatók tanulmányainak támogatásához.
E célkitűzés elérése érdekében az Ökonómia Közhasznú Alapítvány a pályázaton nyertes
hallgatók SZTE GTK-n folytatott tanulmányai egy szemeszter időszakára vonatkozó
önköltséges képzési költsége 50%-át érintő fizetési kötelezettségét teljesíti az SZTE GTK
felé azzal, hogy minden egyes támogatott szemeszter befejezését követően a pályázat
elbírálására jogosult Ökonómia Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma dönt a további
támogatásra jogosultságról.
A pályázaton nyertes hallgató vállalja, hogy a további támogatással érintett szemeszterekben
súlyozott átlaga eléri az adott félévben a Gazdaságtudományi Karon tanuló, nappali tagozatos,
alapképzésben résztvevő hallgatók súlyozott átlagát, és aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik.
A pályázat 6 hallgató támogatását biztosítja.
A támogatás elnyerésére az SZTE GTK 2021. évi felvételi eljárásban nappali tagozatos,
önköltséges alapképzésére felvételt nyert első évfolyamos azon hallgatói nyújthatnak be
pályázatot, akik államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben nem vesznek részt,
valamint az alábbi feltételeknek megfelelnek:
Bírálati szempont:
-

tanulmányi eredmény, mely a felvételi pontok alapján kerül elbírálásra;
nagycsalád, alacsony jövedelemmel rendelkező családi háttér;
a tanulmányok folytatására befolyással bíró hátrányos helyzet.

A pályázathoz csatolni szükséges:
-

-

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban megjelölteket, így
különösen a megítélt támogatás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy pályázatában szereplő személyes adatait a bíráló
bizottság tagjai, illetve a pályázat adminisztrációját végző személyek kezelhessék.
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a támogatás elnyerése esetén személyes adatai (így
különösen név, szak) az SZTE GTK, valamint az Ökonómia Közhasznú Alapítvány
kommunikációja során felhasználásra kerüljenek, róla képmás és/vagy hangfelvétel
készüljön, s azt az SZTE GTK, valamint az Ökonómia Közhasznú Alapítvány a
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 GTK kapcsolattartásra kijelölt
képviselőjével.

-

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy nem vesz részt államilag támogatott/állami
ösztöndíjas képzésben.

A pályázókkal történő elbeszélgetésre az SZTE GTK valamint az Alapítvány Kuratóriumának
képviselőiből álló bizottság, a pályázatok elbírálására az Alapítvány Kuratóriuma jogosult.
A beérkezett pályázatok az SZTE GTK-n kerülnek archiválásra a pályázati döntésig. Az
eredmények közzététele után a pályázati anyagok az SZTE adatkezelési szabályzata
értelmében törlésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának eredményéről az SZTE GTK és az Alapítvány Kuratóriuma
elektronikus úton értesíti a pályázókat.
Pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 6. dél (12:00)
Pályázat benyújtásának helye: Modulo
Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után nincs lehetőség.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. szeptember 14.
Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- pályázati adatlap és nyilatkozatok
- önéletrajz
- motivációs levél
- minden olyan okirat, dokumentum, publikáció, melyet a pályázó az ösztöndíj elnyerése
érdekében fontosnak tart
További információ az osztondij@eco.u-szeged.hu címen kérhető.
A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk! A pályázat értékelésével és a kuratórium
támogatás megszűnését megállapító döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye!
Szeged, 2021. augusztus
Szabó Annamária
elnök
Ökonómia Közhasznú Alapítvány

