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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Külföldi Részképzés Támogatása 

2018/2019. tanév 1. félév 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja pályázatot hirdet 

Külföldi részképzés támogatása címen. 

 

1. A pályázók köre 

Az ösztöndíjra minden olyan aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató pályázhat, aki a Nemzetközi 

Iroda által meghirdetett ösztöndíjat elnyerte (pl. Erasmus+) és legalább 3 hónapig külföldön 

tartózkodik. A megítélt összeg a hallgató számára ösztöndíjként kerül átutalásra. 

2. A pályázat benyújtása 

2.1. A pályázatokat a Dékáni Hivatalhoz, az Oktatási Épület 418. számú irodájában (1083 Budapest, 

Üllői út 82.) kell benyújtani.  

2.2. A pályázat leadható: 2018. április 20. (péntek) – május 15. (kedd) 8:00-14:00 

2.3. A pályázat postai úton is leadható: Levelezési cím: 1441 Budapest, Postafiók 60. Címzett: ÁKK 

Dékáni Hivatal. A borítékon mindenképpen szerepelnie kell, hogy ’Külföldi részképzés 

támogatása pályázat’. 

2.4. Leadandó dokumentumok: 

- Pályázati adatlap (letölthető a https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivasok).  

- A külföldi részképzésre elnyert ösztöndíjról szóló határozat. 

- A tanulmányi adminisztrációért felelős szervezet igazolása az utolsó aktív tanulmányi félév 

tanulmányi átlagáról. 

- A jelen pályázati adatlapon megjelölt szociális körülmények igazolására, valamint a pályázó 

jövedelmi helyzetének igazolására (jelen pályázati adatlap II-III. pontjai) a rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázatában meghatározott dokumentumok. (HTJSZ 5. számú melléklet 2. 

számú melléklete) (Letölthető a https://akk.uni-nke.hu/hallgatoknak/palyazati-felhivasok  

weboldalról.) Azon hallgatóknak, akik 2017/18. év I. félévében érvényes pályázatot 

nyújtottak be a kollégiumi jelentkezésnél vagy a Rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázatnál, csak abban az esetben kell a szociális helyzetet igazoló dokumentumokat 

csatolnia, ha azokban változás következett be. 

3. A pályázat elbírálásának rendje és feltételei:  

3.1. A külföldi részképzés támogatás pályázatait a meghatározott pontrendszer szerint kell rangsorolni, 

ami a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzattal együtt megtalálható az egyetem hivatalos honlapján 

(https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat-hataly-2018-I-

1-tol.pdf ). 

3.2. Fellebbezésre az eredményhirdetést követő 3. munkanapig van lehetőség a Diákjóléti Bizottságnál. 

3.3. A pályázó által alá nem írt adatlappal benyújtott pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra 

kerül! 

3.4. Az eredmények közzététele: 2018.06.15. 

Prof. Dr. Kis Norbert 

dékán 
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