
Tájékoztató a DE ÁOK mesterképzési szakmai ösztöndíj 

pályázati feltételeiről 

 

 

A DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 13/A. §-a alapján mesterképzési szakmai ösztöndíjban az 

alábbi hallgatók részesülhetnek:  

- az első évfolyam első félévére beiratkozott aktív állami ösztöndíjas hallgatók  

- a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkező hallgatók  

- a mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés végén legalább 3,00 összesített korrigált 

kreditindexet elért hallgatók  

- alapképzésben legalább jó minősítésű oklevelet szerzett hallgatók 

A mesterképzési szakmai ösztöndíj a hallgató képzése során egyszeri alkalommal fizethető juttatás.  

 

Az ösztöndíj odaítélésének eljárási rendje:  

Az ösztöndíj odaítélése az ÁOK Osztott Képzések Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságához a NEPTUN 

elektronikus tanulmányi rendszer ÜGYINTÉZÉS - KÉRVÉNYEK pontjában - a beadási határidőig - 

benyújtott pályázat és a hozzá csatolt mellékletek alapján történik.  

 

a pályázathoz csatolni kell:  

- az oklevél másolatát, 

- az oklevél minősítésének igazolását (ha nem szerepel az oklevélben): az oklevélmelléklet első és a 

minősítést tartalmazó oldala  

- a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát, megjelölve, hogy melyik alapján szerezte meg a hallgató az 

alap- vagy előző képzésben a diplomáját  

 

Az elbírálás szempontjai:  

I. Az alapképzésben/megelőző képzésben nyújtott teljesítmény, az elért összesített korrigált kreditindex 

alapján max. 50 pont szerezhető: 

1. 3,00-3,50 10 pont  

2. 3,51-4,00 20 pont  

3. 4,01-4,50 30 pont  

4. 4,51-4,75 40 pont  

5. 4,76-5,00 50 pont  

II. Az alapképzésben megszerzett oklevél minősítése alapján max. 25 pont szerezhető: 

1. jó 5 pont  

2. jeles 15 pont  

3. kiváló 20 pont  

4. kitüntetéses 25 pont  

III. A mesterképzés első félévében felvett kreditek száma alapján max. 10 pont szerezhető: 

1. 20-25 felvett kredit 5 pont  

2. 26-30 felvett kredit 8 pont  

3. 31 v. több felvett kredit 10 pont  

IV. Az alapképzési/előző képzésben megszerzett oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgán kívüli 

nyelvvizsga alapján max. 15 pont szerezhető: 

1. középfokú C típusú nyelvvizsga 5 pont/nyelvvizsga  

2. felsőfokú C típusú nyelvvizsga 10 pont/nyelvvizsga  

 

A szempontrendszer alapján maximum 100 pont szerezhető.  

 

A megszerzett pontszám alapján sorba állított hallgatók az évfolyamra beiratkozott aktív állami ösztöndíjas 

hallgatói létszám 50%-nak megfelelő számban részesülhetnek min. 15.000,-, maximum 30.000,- Ft 

ösztöndíjban a Bizottság döntése és a rendelkezésre álló keret alapján.  
 


