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GÁL FERENC EGYETEM 

INTÉZMÉNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

 
A 2021/2022. TANÉVRE 

a Gál Ferenc Egyetem hallgatóinak 

A Gál Ferenc Egyetem Intézményi Ösztöndíjat adományoz az intézmény aktív tanulmányi 

jogviszonnyal rendelkező nappali vagy levelezős munkarendű, állami ösztöndíjas, vagy 

önköltséges hallgatóinak a tudományos életben való részvételük, szakmai tudásuk, 

képzettségük és tapasztalatszerzésük elősegítésére. 

Az ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a GFE Hallgatói Térítési és Juttatási 

Szabályzat 26. §-a tartalmazza. 

 Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, a GFE Hallgatói Térítési és 

Juttatási Szabályzat 26.§ (1) bek. alapján havi összege 15.000 Ft.

 Az Intézményi Ösztöndíjra az intézmény azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgatója pályázhat, aki a GFE-n két aktív - lezárt félévvel rendelkezik, kiemelkedő 

tanulmányi eredményt ért el, kimagasló szakmai, tudományos diákköri vagy művészeti 

tevékenységet vagy meghatározó sporttevékenységet végez.

 

A 2021/2022. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2021/2022. tanévben folyósítható. 

 
Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható. 

Az Intézményi Ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj 

támogatásból. 

Az intézmény jogosult megállapítani azt, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján 

alakítja ki a kari rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a 

pályázatok elbírálása, illetve az intézményi rangsor felállítása során. 

Az Intézményi Ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma tanévente Karonként egy fő. 
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Az Intézményi Ösztöndíj pályázat 

kizárólag a Gál Ferenc Egyetem honlapján elérhető 

űrlapon adható be! 

A pályázat beérkezési határideje: 2021. szeptember 10. 

(A szeptember 10-ig beérkezett pályázatok kerülnek 

elbírálásra!) 

 

A pályázathoz csatolandó: 

 A 2020/21. tanév I-II. félévére a lezárt index másolata (amennyiben ezen félévek 

passzív félévek voltak, akkor lehetséges a korábbi két aktív félévről benyújtani a 

leckekönyvi okmányt).  

 Egyéb tudományos és sporteredményeket, közéleti tevékenységeket igazoló 

dokumentumok. 

 A közösségi munkában kifejtett tevékenységet igazoló dokumentumok. 

 Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok). 

 

 
A pályázatokat a kari Tanulmányi Osztályra kell eredeti, aláírt formában eljuttatni: 

a Teológiai Kar hallgatóinak a szegedi Tanulmányi Osztályra, 

a Pedagógiai Kar hallgatóinak a szarvasi Tanulmányi Osztályra, 

az Egészség- és Szociális Tudományi Kar hallgatóinak a gyulai Tanulmányi Osztályra, 

a Gazdasági Kari hallgatóknak a békéscsabai Tanulmányi Osztályra. 

 

 
Szeged, 2021. augusztus  3. 

 
Dr. Kozma Gábor sk. 

rektor 


