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A 2020/2021. TANÉVRE KIÍRT NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEI 

 
A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók 

részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának 

támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy 

tanév időtartamára. 

 
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók 

száma: 1 fő 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft havonta. 
 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a főiskola államilag támogatott, állami 

(rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik a 

jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek; a pályázat 

benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a 

tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

A pályázatokat az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által erre rendszeresített formanyomtatványon, 

a tanulmányi rektorhelyettesnek címezve, a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani. 

A formanyomtatvány letölthető a főiskola honlapjáról. 

 
A pályázathoz mellékelni kell az utolsó két félév tanulmányi eredményét tartalmazó leckekönyvi 

másolatot, a szakmai, közéleti és sporttevékenység elvégzését igazoló hitelesített 

dokumentumokat és a nyelvvizsga bizonyítványok másolatait. 

 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának leadási határideje: 

2020. július 10. (péntek) 12 óra. 

 
A főiskola által javasolt rangsort a pályázók 2020. július 15-én (szerdán)  9 - 12 óra között 

megtekinthetik a Tanulmányi Osztályon. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj-pályázattal rendelkező hallgató a pontszámítással kapcsolatos 

kifogásait 2020. július 16-án (csütörtökön) 12 óráig nyújthatja be a Tanulmányi Osztályon. 

 
A határidők elmulasztása esetén semmilyen igazolást nem tudunk elfogadni. 

A rangsor meghatározásához a hallgató tanulmányi eredményét, szakmai tevékenységét, közéleti-, 

sport- és egyéb tevékenységét vesszük figyelembe. 
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A pályázatok elbírálása során figyelembe vett szempontok: 

Tanulmányok 

 Átlag a kreditindex alapján (TVSZ 2.§): 
 

 

Kreditindex = 

 
 

 Nyelvvizsgák 

Σ (tárgy kredit * érdemjegy) 

30 

 

Szakmai tevékenység: 

 Hazai, nemzetközi publikáció; 

 Konferencián előadás, konferencia-kiadvány; 

 OTDK/TDK-részvétel, helyezés; 

 Önkéntesi szakmai munka; 

 Tudományos egyesületben, szakmai körben végzett munka; 

 Területi, megyei, országos pályázaton elért I., II., III. helyezés; 

 Tanulmányi versenyen részvétel; 

 Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység. 
 

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység: 

 Közéleti munka; 

 Főiskolai, nemzetközi ifjúsági szervezetben tagság; 

 Önkéntesi munka; 

 Kiemelkedő sporttevékenység; 

 Területi, megyei, országos sportversenyen kiemelkedő eredmény; 

 Egyéb kiemelkedő egyházi, társadalmi, szociális, kulturális tevékenység. 
 

Az elérhető pontok maximuma: 100 pont 
 

Az elért tanulmányi eredmény alapján maximum 70 pont adható. 
 

Ehhez járulnak a képesítési követelményekben előírtnál magasabb szintű nyelvvizsgáért a következő 

pontok: 
 

Felsőfokú A vagy B: 5 pont 

Felsőfokú C: 10 pont 

Nyelvvizsgáért legfeljebb 10 pont adható 

Szakmai tevékenységért maximum 12 pont adható 

Közéleti, sport- és egyéb tevékenységért maximum 8 pont adható. 
 

Vác, 2020. június 29. 
 

Gőz Richárd 

osztályvezető 
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