TATA B Á N YA H A Z AV Á R P R O G R A M
Stúdium Ösztöndíj Programelem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
FELSŐOKTATÁS
A Stúdium Közalapítvány pályázatot ír ki a 2019/2020-as tanév II. félévére egyetem, főiskola
nappali tagozatán tanuló tatabányai fiatalok tanulmányainak támogatására, az alábbi
feltételekkel:
1. Pályázhat az hallgató, aki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

műszaki, természettudományi szakokon - biológus, vegyészmérnök,
molekuláris bionikai mérnök, biomérnök, okleveles biotechnológus,
orvosi vagy az alábbi egészségügyi szakokon - szociális gondozó, diplomás
szakápoló, mentőtiszt, védőnő szakokon tanulmányokat folytat az ország
bármelyik felsőoktatási intézményének nappali tagozatán,
óvodapedagógus szakon, vesz részt az ország bármelyik felsőoktatási
intézményének nappali tagozatán
tanár szakos képzésben vesz részt az ország bármelyik felsőoktatási
intézményének nappali tagozatán fizika, kémia, matematika szak, vagy szakpár
felvételével.
28. életévét a pályázat benyújtásának időpontjáig még nem töltötte be,
állandó tatabányai lakos,
első diplomáját kívánja megszerezni
ugyanazon szakirány magasabb képzési szintjén diplomát kíván megszerezni (MSc
képzés)
a pályázat benyújtását megelőző félévben legalább elérte a 3,00-es tanulmányi
átlagot (félévi súlyozott átlag).

2. Pályázati adatlap beszerezhető az alábbi postai címen illetve letölthető a
www.tatabanya.hu weboldalról A pályázat postai úton és személyesen is benyújtható:
Posta cím: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Iroda,
Tromposch Ágnes, 2800, Tatabánya, Fő tér 6.
Személyes benyújtás: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálata, ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13:00-17:00, Szerda: 8:00-16:00, Péntek:
8:00-12:30, 2800, Tatabánya, Fő tér 6.
3. Határidők, tájékoztatás:
A pályázat benyújtási határideje: 2020. február 14.
A pályázatok elbírálási határideje: 2020. február 28.
Valamennyi pályázót levélben értesítünk az eredményről, valamint a döntést követően
összefoglaló cikket teszünk közzé www.tatabanya.hu weboldalon.
4. Egy hallgató csak egy jogcímen kaphat Tatabánya városától ösztöndíjat. Az a hallgató, aki
2020. januártól Bursa Hungarica ösztöndíjat kap, ebben a félévben nem részesülhet a
Stúdium Közalapítvány támogatásában.
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5. Az ösztöndíj egy szemeszterre (5 hónap) szól.
6. A megszerezhető ösztöndíj összege:

10.000 Ft.

7. A felsorolt felsőfokú képzésben résztvevőknél az ösztöndíj 3,00-es tanulmányi átlagtól
kezdődően jár, valamennyi jogosult esetén tanulmányi eredménytől függetlenül egységes
mértékben.
8. Az ösztöndíj megszerzésére jogosultak közül egy adott félévben maximum 60 fő részesül
támogatásban. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 60-at, akkor a kuratórium a
tanulmányi átlagok figyelembevételével sorrendet állapít meg. Ha a tanulmányi átlag által
felállított sorrend alapján nem jelölhető ki 60 fő, mert tanulmányi átlag azonosság van,
úgy az igazságosság elvét figyelembe véve 60 főnél több tanuló is részesülhet
támogatásban.
9. Az ösztöndíjat elnyert hallgatót a Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma tájékoztatja és a
hallgatóval fél évre (5 hónapra) szerződést köt.

Tatabánya, 2020. január
A Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma
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