A Gál Ferenc Egyetem
DJB

TÁJÉKOZTATÓ/Ügyrendje
valamennyi nappali és levelező tagozatos hallgatónak
a 2020/2021. tanév I. félévi ösztöndíj fizetéséről
A felhasználható keretösszeget az egyetem gazdasági igazgatója 2020. szeptember 25-ig közli írásban a KDJB elnökével.

LEADÁSI HATÁRIDŐK:
1.

A Gál Ferenc Egyetemen a Kar Diákjóléti Bizottsága a Tanulmányi Osztálytól 2020. szeptember 25-én
pénteken veszi át a tanulmányi eredmények (ösztöndíj index) listáját, melyet a Neptun-on tesz közzé a Kari
DJB.
A hallgatók 2020. szeptember 30-án (szerdán) 12.00 óráig jelezhetik az esetleges javítási kérelmüket, a
Kari Tanulmányi Osztály előadójánál e-mailben, ha a Neptun rendszerben feltüntetett adatok és a hallgató
által számolt adatok eltérőek.

2.

Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert, aktív hallgatói jogviszonyú, nappali tagozatos hallgatók a
rendszeres szociális ösztöndíjra valamint az állami ösztöndíjas, és önköltséges képzésre felvételt nyert,
aktív hallgatói jogviszonyú, nappali és levelező tagozatos hallgatók kiemelkedő szakmai, tudományos és
közéleti ösztöndíjra, és csak az I. évfolyamra állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert, nappali tagozatos
hallgatók alaptámogatásra kérelmeiket és adatlapjaikat a Kar Tanulmányi Osztályára postázhatják el,
valamint a Kari DJB által megadott e-mailre szükséges online is beküldeniük. Kérelmeket az erre
rendszeresített adatlapokon lehet beadni, az egyetem honlapjáról: gfe.hu web cím Kari DJB fül alatt
található adatlapok címszóról lehet letölteni. Mellékletként igazolásokat (kereseti kimutatás  nettó
összeg , iskolalátogatási igazolás, családi pótlék, árvasági, ill. munkanélküli igazolás, stb.) kell
csatolni!

A KDJB postázási határideje, neve és címe:
2020. szeptember 25. (péntek)
GFE-Teológiai/Pedagógiai/Gazdasági/ Egészség- és Szociális Tudományi Kar Tanulmányi Osztály, „DJB”
jeligével, (Kar címe)
A 2020. szeptember 28. után lepecsételt postai borítékokat és az abban szereplő dokumentumokat a GFE –
Kari DJB nem tudja érdemben elbírálni, figyelembe venni!
A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévben elért ösztöndíj index eredménye és az egyetemi hallgatói
juttatások és térítések szabályzata által számfejtik a felsőbb évfolyamokon.
3.

A Kari DJB hallgatói tagjai helyett a tanulmányi osztály megbízott előadója a kérelmek/adatlapokat és
listáit leadja a Dékáni Titkároknak iktatásra 2020. október 02-án péntek 13.00 óráig. A Dékáni Hivatalba
nem lehet közvetlenül benyújtani kérelmeket/adatlapokat!

4.

A Kari DJB 2020. október 7-ig (szerda) meghozza döntését.

5.

Fellebbezési határidő: 2020. október 09-ig (péntek) 12.00 óráig - a Kar Dékánja felé -. A fellebbezéseket
A/4-es, gépelt formátumban, és e-mailben is kérjük.

6.

Véglegesített ösztöndíj-juttatási névsorok, jegyzőkönyv leadása Kari Tanulmányi Osztálynak 2020.
október 12-én hétfőn 12.00 óráig. Felelős: KDJB alkalmazotti tagok, az elnök és hallgatói tagjai.

7.

Első ösztöndíj fizetés a 2020/21-es tanév őszi félévében (2 havi) előreláthatólag: 2020. október 15-én
várható.

Szarvas, 2020. szeptember 15.

