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Pályázat nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra 

 

 
A Pápai Református Teológiai Akadémia az ITM felhívása alapján  

kiemelkedő tanulmányi előmenetelű hallgatói számára 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat hirdet a 2020/2021-es tanévre. 

 

 (1) 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) értelmében a 

PRTA Szenátusának kezdeményezésére az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjat adományozhat a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló 

eredményt nyújtó, az államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses 

(önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben 

részt vevő hallgatók 0,8%-a, de legalább egy fő hallgató részére.  

 

(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 

114/D§ (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.  

 

(3) Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban olyan államilag támogatott (állami ösztöndíjas, 

részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, 

aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 

kreditet megszerzett.  

 

(4) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást, 

a pályázati határidőt 30 nappal megelőzően – a pályázatok elbírálásának (10) bekezdésben 

rögzített szempontjaival együtt – az Akadémia honlapján és az egyéb szokásos módokon a 

Szenátus teszi közzé. A pályázó hallgatók az utolsó két aktív tanulmányi félévében elért 

tanulmányi eredmény, valamint tudományos és kiemelkedő közösségi tevékenységük 

bemutatását igazoló pályázati anyagot nyújtanak be a Rektori Hivatalba a Szenátus által 

meghatározott időpontig (2020. július 1., 12 óra) 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati kiírásban feltüntetett dokumentumokat. 

 

(5) Pályázhatnak azok a hallgatók, akik az Akadémia által előírt feltételeknek megfelelnek, 

szakmai tekintetben kimagasló munkát végeznek, kiemelkedő tudományos diákköri, közösségi, 

publikációs tevékenységet folytatnak. Ennek értelmében elégtelen leckekönyvi bejegyzése a 

pályázónak az előző két aktív félévben nem lehet.  

 

(6) A Szenátus a (10) bekezdésben rögzített pontozásos szempontok alapján véleményezi a 

beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatott pályázatok rangsor szerinti besorolására. 
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A Szenátus döntése alapján a rektor minden év augusztus 1-jéig javaslatot tesz az oktatásért 

felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására.  

 

(7) Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.  

 

(8) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a 

nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek 

megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második 

félévében már folytatja.  

 

(9) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 

és a közéleti ösztöndíj támogatásból.  

 

A pályázat részeként benyújtandó: 

• Szenátusnak címzett pályázati levél és mellékletei (az alábbiak szerint) 

• kimagasló szakmai munkát és közéleti tevékenységet igazoló dokumentum 

• lezárt leckekönyv-másolat a két utolsó félévről 
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(10) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az alábbi 100 pontos pontrendszer alapján 

rangsorol a Szenátus:  

 

 

I. TANULMÁNYI SZEMPONTOK: maximum 65 pont  

 

1. Tanulmányi átlag: maximum 45 pont  

Az előző két aktív félév ösztöndíjindexe (tanulmányi átlaga): 

 

súlyozott tanulmányi átlag pont 

4,7-4,79 5 

4,8-4,82 9 

4,83-4,85 13 

4,86-4,88 17 

4,89-4,9 21 

4,91-4,92 25 

4,93-4,94 29 

4,95-4,96 33 

4,97-4,98 37 

4,99 41 

5 45 

 

 

2. A pályázat beadásáig megszerzett nyelvvizsgák közül a legmagasabb pontszámú 

számítandó: maximum 15 (20) pont 

 

államilag elismert alapfokú C típusú nyelvvizsga: + 5 pont  

 

államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga: + 10 pont  

 

államilag elismert felsőfokú C  típusú nyelvvizsga: + 15 pont 

 

államilag elismert középfokú A,B  típusú nyelvvizsga: + 5 pont  

 

államilag elismert felsőfokú A,B típusú nyelvvizsga: + 7 pont  
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II. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: maximum 25 pont  

 

1. Kutatási tevékenység: maximum 15 pont  

3. OTDK részvétel: 5 pont  

4. OTDK helyezés vagy különdíj: további 20 pont  

5. Publikációk, tudományos konferencián tartott szakelőadás: maximum 10 pont  

6. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi versenyen való részvétel: 4 pont  

 

 

III. KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG: maximum 10 pont  

 

1. Hallgatói közéleti tevékenység: tevékenységenként  2 pont  

Tevékenységi körök: Senior, prosenior, jegyző, tanulmányi felelős, osztályteológus. 

 

2. Kulturális, szociális, kiemelkedő sport tevékenység: tevékenységenként 2 pont  
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