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

SZAKKÉPZÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Stúdium Közalapítvány a 2019/2020-as tanév II. félévére pályázatot ír ki mechatronikai
technikus, elektronikai technikus, vegyész technikus, vegyipari rendszerüzemeltető
szaktechnikus, gépi forgácsoló, épület és szerkezetlakatos, ipari gépész, műanyag
feldolgozó, villanyszerelő, hegesztő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
szerszámkészítő, elektromechanikai műszerész, autószerelő, gépgyártástechnológiai
technikus, CAD-CAM informatikus, szociális gondozó és ápoló, logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző hiányszakmákra a tatabányai középfokú intézményekben
beiskolázott tanulók részére az alábbi feltételekkel:
1. Pályázhat az a középiskolai tanuló, aki:
•
•

•

állandó tatabányai lakos,
tatabányai középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója (Tatabányán
kívüli intézményben középfokú tanulmányokat folytató tanuló abban az esetben
kaphat ösztöndíjat, ha olyan képzésben vesz részt, mely a tatabányai
intézményhálózatban nem elérhető.)
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 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 a www.tatabanya.hu weboldalon.
4. Az ösztöndíj egy félévre (5 hónapra) szól.
5. A megszerezhető ösztöndíjak:
Szakképzés esetében:
3,00-3,50 tanulmányi átlagot elérők 3.000 Ft
3,51-4,74 tanulmányi átlagot elérők 6.000 Ft
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4,75-5,00 tanulmányi átlagot elérők 12.000 Ft
Technikus képzés esetében:
3,00-3,50 tanulmányi átlagot elérők 6000 Ft
3,51-4,51 tanulmányi átlagot elérők 9000 Ft
4,52-5,00 tanulmányi átlagot elérők 15.000 Ft
Az állami ösztöndíjra is jogosultak az előbbi összegek 50%-ában részesülnek.
6. A.) A hiányszakmák felsorolása részben feltüntetett TECHNIKUSI KÉPZÉSEK esetében
egy adott félévben maximum 40 fő részesül támogatásban. Amennyiben a jelentkezők
száma meghaladja a 40-et, akkor a kuratórium a tanulmányi átlagok figyelembevételével
sorrendet állapít meg. Ha a tanulmányi átlag által felállított sorrend alapján nem jelölhető ki
40 fő, mert tanulmányi átlag azonosság van, úgy az igazságosság elvét figyelembe véve 40
főnél több tanuló is részesülhet támogatásban.
Amennyiben a technikus szakmán tanuló beérkezett ösztöndíjasok száma nem éri el a 40 főt,
úgy a fennmaradó helyek átcsoportosításra kerülnek az egyéb szakmákon tanuló pályázókhoz.
B.) A hiányszakmák felsorolása részben feltüntetett SZAKMÁK esetében egy adott félévben
maximum 60 fő részesül támogatásban. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 60at, 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.
Amennyiben az egyéb szakmákon tanuló beérkezett ösztöndíjasok száma nem éri el a 60 főt,
úgy a fennmaradó helyek átcsoportosításra kerülnek a technikusi szakmákon tanuló
pályázókhoz.
7.
Az ösztöndíjat elnyert hallgatót a Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma ajánlott levélben
tájékoztatja.
8. A hiányszakmára beiskolázott tanulók mindaddig jogosultak ösztöndíjra, míg az adott
szakmában OKJ-s bizonyítványt nem szereznek, feltéve, hogy nem évismétlők, illetve félévi
értesítőjükben elégtelen osztályzat nem szerepel. Pályázatukat minden félévben meg kell
ismételniük az előző félévben elért tanulmányi eredmény megjelölésével.
9. A középiskolák kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ösztöndíjban részesülőkre kiemelten
figyelnek; amennyiben valamelyik diák abbahagyja a szakma tanulását, azt haladéktalanul
jelzik a Közalapítvány titkárának.
Tatabánya, 2020. február
A Stúdium Közalapítvány Kuratóriuma
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