
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és 

indokolásuk 

 

2019. év-ben az Eötvös József Főiskola által kiírt pályázat(ok), hallgatók részére 

1. Pályázat címe: Nemzetközi nyelvfejlesztő kutatóprojekt megvalósítása 2018/2019 II. tanév 

Pályázók köre: EJF hallgatók  

Kiírás megjelentetése: EJF központi honlapon 

Leírása:  

Pályázat célja a gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi oktatókkal. 

A helyszín Sprachschule Hollabrunn, Ausztria. Az ösztöndíjra -a Főiskola Hallgatói térítési és 

juttatási szabályzata alapján- aktív státuszú hallgató jogosult, aki vállalja, hogy a tanulmányait 

2019/2020-as tanévben az EJF-en folytatja és Támogatási szerződést köt a Főiskolával. Az 

ösztöndíj egyszeri, egyösszegű támogatást jelent. A program 2019. július 1 -13. közötti 

időszakban valósult meg. 

A program az EFOP-3.6.1-16-2016-00025 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

Eredmény: 2018/2019 -es tavaszi félévben a 21 fő hallgató nyert el ösztöndíjat. 

 

2020. év-ben az Eötvös József Főiskola által kiírt pályázat(ok), hallgatók részére 

1. Pályázat címe: Nemzetközi nyelvfejlesztő kutatóprojekt megvalósítása 2019/2020 II. 

tanévben 

Pályázók köre: EJF hallgatók  

Kiírás megjelentetése: EJF központi honlapon 

Leírása:  

Pályázat célja a gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi oktatókkal. 

A helyszín Ausztria, Baden- Pädagogische Hochschule Niederösszerreich (PH NÖ). Az 

ösztöndíjra -a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata alapján- aktív státuszú hallgató 

jogosult, aki vállalja, hogy a tanulmányait 2020/2021-es tanévben az EJF-en folytatja és 

Támogatási szerződést köt a Főiskolával. Az ösztöndíj egyszeri, egyösszegű támogatást jelent. 

 A program 2020. február 9- április 30. közötti időszakban valósult meg. 

A kutatási program két részből állt: 

- „Tag der Mathematik” óvodai/iskolai hospitálással egybekötve 

- Schnuppertage: PH NÖ szorgalmi idő kínálatából előadások és szemináriumok 

látogatása, szabadon választható időtartamban 2020.03.01-től. 

A program az EFOP-3.6.1-16-2016-00025 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

Eredmény:2019/2020 -as tavaszi félévben a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet 9 hallgatója 

nyert el ösztöndíjat. 

 

 

 



2. Pályázat címe: Nemzetközi nyelvfejlesztő kutatóprojekt megvalósítása 2019/2020 II. 

tanévben 

Pályázók köre: EJF hallgatók  

Kiírás megjelentetése: EJF központi honlapon 

Leírása:  

Pályázat célja a gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi oktatókkal 

Ausztriában, Hollabrunnban. Az ösztöndíjra -a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási 

szabályzata alapján- aktív státuszú hallgató jogosult, aki vállalja, hogy a tanulmányait 

2020/2021-es tanévben az EJF-en folytatja és Támogatási szerződést köt a Főiskolával. Az 

ösztöndíj egyszeri, egyösszegű támogatást jelent. 

A program 2020. március 03- 14. közötti időszakban valósult meg. 

A program az EFOP-3.6.1-16-2016-00025 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

Eredmény: 2019/2020 -as tavaszi félévben a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet 7 hallgatója 

nyert el ösztöndíjat. 

  

3. Pályázat címe: Nemzetközi nyelvfejlesztő kutatóprojekt megvalósítása 2020/2021 I. 

tanévben 

Pályázók köre: EJF hallgatók  

Kiírás megjelentetése: EJF központi honlapon 

Leírása:  

Pályázat célja a gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi oktatókkal 

Ausztriában, Hollabrunnban.  Az ösztöndíjra -a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási 

szabályzata alapján- aktív státuszú hallgató jogosult, aki vállalja, hogy a tanulmányait 

2020/2021-es tanévben az EJF-en folytatja és Támogatási szerződést köt a Főiskolával. Az 

ösztöndíj egyszeri, egyösszegű támogatást jelent. 

A program 2020. augusztus 23.- szeptember 05. közötti időszakban a COVID-19 következtében 

online formában valósult meg.  

A program az EFOP-3.6.1-16-2016-00025 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

Eredmény: 2020/2021 -es őszi félévben a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet 6 hallgatója 

nyert el az ösztöndíjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pályázat címe: Ösztöndíj pályázat a nappali tagozatos hallgatók számára 

Leírása: 

Az ösztöndíj célja a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, tehetséges hallgatók támogatása, 

tanulmányi feltételeinek javítása, lemorzsolódás megelőzése. A pályázatból félévente 2 fő 

támogatható – a pályázat időtartama alatt 2020-ig minimum 6 fő - egyszeri féléves 50. 000 Ft-

os összeggel. Az Ösztöndíj elnyerésére - a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 

alapján- egy oktatói és egy HÖK ajánlással, valamint a rászorultságot, hátrányos helyzetet 

igazoló dokumentum benyújtásával lehetett pályázni.  

A program az EFOP-3.4.3-16-2016-00025 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

Eredmény: 2020/2021 -es őszi félévben 4 fő Pedagógusképző Intézet, 2 fő Nemzetiségi és 

Idegennyelvi Intézet hallgatója nyerte el az ösztöndíjat. 

 

2021. év-ben az Eötvös József Főiskola által kiírt pályázat(ok), hallgatók részére 

1. Pályázat címe: Ösztöndíj pályázat a horvát nemzetiségi tanító és óvodapedagógus hallgatók 

számára 

Leírása:  

Az ösztöndíj célja: a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt 

(nappali, levelező) létesített és szakmailag elhivatott nemzetiségi óvodapedagógus, tanító 

hallgatókat ösztöndíjban részesíteni.  pályázatból 2 fő támogatható, fejenként egyszeri 60. 000 

Ft-os összeggel. Az Ösztöndíjra pályázat benyújtásával - a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási 

szabályzata alapján- a hallgató tanulmányi eredménye, szociális helyzete, a rászorultság 

mértéke, illetve közéleti, kulturális tevékenysége szempontok elbírálásával. 

Eredmény: 2021/2022 -es őszi félévében a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet 2 horvát 

nemzetiségi tanító hallgató nyert el ösztöndíjat. 

A program az NEMZ-N-21-0137 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

2. Pályázat címe: Ösztöndíj pályázat a német nemzetiségi tanító és óvodapedagógus hallgatók 

számára 

Leírása:  

Az ösztöndíj célja: a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt 

(nappali, levelező) létesített és szakmailag elhivatott nemzetiségi óvodapedagógus, tanító 

hallgatókat ösztöndíjban részesíteni.  pályázatból 2 fő támogatható, fejenként egyszeri 60. 000 

Ft-os összeggel. Az Ösztöndíjra pályázat benyújtásával - a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási 

szabályzata alapján- a hallgató tanulmányi eredménye, szociális helyzete, a rászorultság 

mértéke, illetve közéleti, kulturális tevékenysége szempontok elbírálásával. 

Eredmény: 2021/2022 -es őszi félévében a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet 2 német 

nemzetiségi tanító hallgató nyert el ösztöndíjat. 

A program az NEMZ-N-21-0138 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

 

 

 

 



 

2022. év-ben az Eötvös József Főiskola által kiírt pályázat(ok), hallgatók részére 

1. Pályázat címe: Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet keretében Nemzetközi nyelvfejlesztő 

projekt megvalósítása  

Leírása:  

Az ösztöndíj célja gyakorlatorientált német nyelvtudás fejlesztése német anyanyelvi oktatókkal. 

A támogatás fedezi a nyelvi kurzus programjait, szállást és étkezést. A helyszín Ausztria, 

Hollabrunn. Az ösztöndíjra -a Főiskola Hallgatói térítési és juttatási szabályzata alapján- aktív 

státuszú hallgató jogosult, aki vállalja, hogy a tanulmányait 2022/2023-as tanévben az EJF-en 

folytatja és Támogatási szerződést köt a Főiskolával. Az ösztöndíj egyszeri, egyösszegű 

támogatást jelent. A program 2022. augusztus 22- szeptember 3. közötti időszakban valósult 

meg 

Eredmény: 2021/2022 -es tavaszi félévében a Nemzetiségi és Idegennyelvi Intézet 2 horvát 

nemzetiségi tanító hallgató nyert el ösztöndíjat 

A program az NEMZ-N-22-0129 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. 

 

2. Pályázat címe: Rektori ösztöndíj  

Leírása:  

Főiskola rektori ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022. évi általános és pótfelvételi eljárásban 

felvételizők legjobbjai számára. Pályázatot az nyújthat be, aki az Eötvös József Főiskola 

valamely képzését első helyen jelölte meg, a 2022. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során 

felvételt nyert az EJF által meghirdetett olyan nappali tagozatos képzésére, melyen az Eötvös 

József Főiskolán korábban nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói 

jogviszonnyal. 

Az ösztöndíj első, 50.000 forintos részletének kifizetésére a beiratkozást követően, legkésőbb 

2022. október 31-ig kerül sor. A második, 50.000 forintos részlet kifizetése a 2022/2023. tanév 

II. félév bejelentkezési időszakát követően, legkésőbb 2023. március 31-ig történik meg. 

Mindkét részlet kifizetésének feltétele, hogy a nyertes hallgató az adott részlet kifizetésének 

időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen azon a képzésen, melyen elnyerte a 

rektori ösztöndíjat. Az ösztöndíj szétosztása a pályázók között alapszakonként a pályázók 

arányában, a felvételi összpontszám alapján történik, amely a felvételi határozatban szerepel. 

A rektori ösztöndíjat maximum 15 fő nyerheti el. 

Eredmény: 2022/2023. tanévben 9 fő hallgató nyert el ösztöndíjat. 


