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a 2023. évi általános és pótfeLvételi eljárásban felvételizők számára

Az  Eötvös  József Főiskola  relftori  ösztöndíjpályázatot  hirdet  a  2023.  évi  általános  és  pótfelvételi
eljárásban felvételizők legjobbj ai számára.

Az ösztöndíj összege:  100.000,-Ft/fő.

Pályázatot az nyújthat be, aki az Eötvös József Főiskola valamebr alapképzését első helyenjeLölte meg,
a 2023. évi áltaLános vagy pótiélvételi eljárás során és felvételt nyeit az Eötvös József Főiskola által
meghirdetett  olyan  nappali  tagozatos  képzésére,  meben  az  Eötvös  József Főiskolán korábban nem
rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói j ogviszonnyal.

Az ösztöndíj  első,  50.000  fbrintos részletének kifizetésére a beiratkozást követően,  legkésőbb 2023.
október  3 l-ig  kerül  sor.  A  második,  50.000  Íbrintos  részlet  kifizetése  a  2023#024.  tanév  11.  félév
bQjelentkezési  időszakát  követően,  legkésőbb  2024.  március  31-ig  történik  meg.  Mindkét  részlet
kifizetésének Íéltétele, hogy a nyertes hallgató az adott részlet kifizetésének időpontjában aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen azon a képzésen, melyen ehyerte a rektori ösztöndíj at.

A pályázatot a htti)s//eifhu/hireink/rektori-osztondii -Dalv+azati-kiiras-es-ielentkezes honlapon található
űrlap kitöltésével lehet benytijtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023 . szeptember 8.

A  benyüjtott pályázat  érvénytelen,  ha a pályázó  nem  első heben jelölte  az  Eötvös  József Főiskola
valamely képzését a 2023. évi általános vagy pótfélvételi eljárás során.

AzérvényespályázatokrangsorolásaapályázókáltalafelvéteLieüárássoránelértősszpontszá+zám
alapj án, finanszírozási fbrmánként és a pontszámítást figyelembe véve történik.

Az   ösztöndö   szétosztása  a  pályázók   között   alapszakonként   a   pályázók   arányában,   a   félvételi
összpontszám alapj án töriénik, amebí a felvételi határozatban szerepel.

A rektori ősztöndíjjat maximum 15 fö nyerheti el.

A  pályázat  eredményérőL  az  Eötvös  József  Főiskola  elektronikus  úton,  a  tanulmányi  rendszeren
keresztül ad tájékoztatást legkésőbb 2023 . október 15-ig.
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