Pályázati Felhívás
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara hozzá kíván járulni az SZTE GTKra felvételt nyert, önköltséges képzésben résztvevő alapszakos hallgatók tanulmányainak
támogatásához.
E célkitűzés elérése érdekében a Gazdaságtudományi Kar a pályázaton nyertes hallgatók
számára a 2021/22-es tanév 1. szemeszterére a képzés önköltségének 100%-ára
mentességet biztosít.
A támogatás elnyerésére az SZTE GTK 2021. évi felvételi eljárásban alapszakon, nappali
tagozatos, önköltséges képzésére felvételt nyert első évfolyamos azon hallgatói nyújthatnak
be pályázatot, akik nem vesznek részt államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben,
valamint akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
-

Bírálati szempont:
a felvételi eljárás során az Oktatási Hivatal által meghatározott összpontszám,
pontegyenlőség esetén a pályázathoz csatolt dokumentumok.

A pályázathoz csatolni szükséges:
-

-

a hallgató nyilatkozatát arra nézve, hogy a pályázati felhívásban megjelölteket magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
a hallgató nyilatkozatát arra nézve, hogy pályázatában szereplő személyes adatait a
bíráló bizottság tagjai, illetve a pályázat adminisztrációját végző személyek
kezelhessék.
a hallgató nyilatkozatát arra nézve, hogy a támogatás elnyerése esetén személyes
adatai (így különösen neve, szakja) az SZTE GTK kommunikációja során
felhasználásra kerüljenek, róla képmás és/vagy hangfelvétel készüljön, s azt az SZTE
GTK 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 pályázatok elbírálására az SZTE GTK képviselőiből álló bizottság jogosult. A bizottság
döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázati kiírás egy szemeszterre szól.
A beérkezett pályázatok az SZTE GTK-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 SZTE GTK 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!

