Felhívás a nemzeti fel sőok tatási ösztöndíj 2022/ 2023. tanévre szóló pályázat ára

A Moholy-Na gy Művészeti Egyetem a nemze ti felsőoktatásról szól ó 2011. évi CCIV.
törvényben, va lamint a fel sőoktatásba n ré szt vevő hal lg atók juttatásairól és a z
által uk f izete ndő e gyes térítésekrő l szó ló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet be n
foglaltak szerint a 2022/2023. tanévre szóló pályá zatot hirdet
nemzeti felsőokt at ási ösztöndíj elnyerés ére.
Nemzeti fel sőoktatási ösztöndíjra pályázhat a MOME azon teljes idej ű
alapké pzésben vagy mesterképzésben részt vevő hall gatója, ak i jele nle gi vagy
korábbi tanulmány ai során le galá bb két félévre bejele ntkezett és legal ább 55
kreditet megszerzett.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj ba n tanulm ányi és szakmai ere dményeik magas
színvonalá nak megtartása célj ából a MOME azon hall gatói részesülhetnek, akik
 kiemelkedő tanulmányi eredményt értek e l, illetőleg
 szakmai területe n kim agasló munkát vége ztek
a 2021/2022. tanév oktatási időszakában.
Nemzeti felsőoktatá si ösztöndíj ba n a 2022/2023. tanévben össze sen az egyetem 6
hall gatója része sít hető.
A nemzeti fe lsőoktatási ösztöndíj e gy teljes tanévre, azaz 10 hóna pra szól, összege
az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontj a alapján 40.000 Ft/fő/ hó.
A pályázatokat a hal lgatók 2022. június 2 4. napj áig a szakj uk szerinti oktatási
szervezet i egységekhe z, az i ntézetekhez nyúj tják be. E határi dő utá n pályá zatot m ár
nem lehet fogadni. A pályá zatot a Tanulm ányi Információs Közpo nt által bi ztosított
nyomtatványon kel l benyújta ni. A z oktat ási szerve zeti egységek a pályázatokat a z
által uk javasolt sorre ndbe áll ítják, s szemé lyre szóló indokolássa l megküldik a T IK
iga zgatójának . A pályázati feltételeknek megfelelő hall gatókat a re ktor rangsorolj a
és az e gyetem szenát usának jóváha gyása al apjá n terje szti fel az oktatásért fele lős
miniszterhe z. A mi niszter döntését a rekto r a ta névnyitó ünnepi szenátusi ülése n
ismerteti.
A 2022/2023. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2022/2023.
tanévben folyósítható. Amenny ibe n a hallgat ó hallgatói jogviszony a megszűnik va gy
szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ö sztöndíj nem folyósítható.
A pályázatokat a Tanulmányi Inform ációs Központ által rendelkezésre bocsátott,
jelen felhíváshoz csatolt pályázati adat lapon az illetékes szakm ai szervezeti
egységné l (i ntézet) kell be nyújt ani.
A pályázat beny újtásá nak határ ideje: 2022. június 24.

