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Pályázati kiírás 

Felhívom a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megál-

lapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – álla-

milag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonat-

kozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztön-

díjra a 2020/2021. tanév I. félévére. 

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben és 

mesterképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi három feltétel mindegyikét teljesíti: 

• az előző félévben legalább 3,00 súlyozott átlagot ért el, és 

• az előző félévben legalább 24 kreditpontot szerzett, és 

• a tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos, és közéleti 

tevékenységet végez. 

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Hallgatói Ön-

kormányzatának egyetértésével a dékán adományozza. 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat és/vagy Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat elnyert 

hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet. 

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj adható összege maximum 26.700 Ft/fő/hó. A 

támogatható hallgatók száma 5 fő. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19. (péntek) 23:59 

A pályázat benyújtásának módja: online a pehokgkz@hok.uni-pannon.hu e-mail címre 

Minden dokumentumot aláírva és beszkennelve kérünk elküldeni. Az eredeti doku-

mentumokat, kérjük, őrizzék meg esetleges utólagos bekérés miatt! 
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A pályázati űrlap a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg honlapjáról letölthető. A pályázatok elbírá-

lása a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatáro-

zott értékelési rendszer alapján történik. 

A pályázatokat a fenti határidőig, az alábbi mellékletekkel lehet benyújtani: 

• a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon leckekönyvmásolat a 2020/21. tanév I. félévéről, 

• megelőző 1 szemeszterben megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, 

• tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, tudományos 

tevékenységek igazolása, publikációk másolata (dokumentáció kizárólag az elmúlt 

félév szakmai teljesítményéről), 

• intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevé-

kenységről, 

• közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/ve-

zetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, önte-

vékeny kör vezetői igazolások, beszámolók). 

Hallgatói szervezetben végzett tevékenység esetén kérünk egy rövid ismertetőt arról, milyen 

konkrét tevékenységeket végzett el az utóbbi félévben. Ennek hiányában pont erre a részre 

nem adható! 

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok formai okok miatt elutasításra kerülnek. 

A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Zalaegerszeg, 2021. március 05. 

 

 Dr. Németh István s.k. 

 mb. dékán 


