
Pályázat  

állami ösztöndíjas képzésbe történő 

átvételhez a 2019/2020. tanév I. félévétől 
 

A Természettudományi és Technológiai Kar a Debreceni Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata 3. § (17) bekezdése alapján pályázatot hirdet önköltséges képzésben részt 

vevő nappali tagozatos hallgatók részére, (akik egyébként jogosultak lennének állami 

támogatásra), állami ösztöndíjas képzésbe történő átvételre. 

Az átvétel kari feltételei 

Azon hallgatók, akik a 2012/13. tanév I. félévében kezdték meg tanulmányaikat, az átvétel 

feltétele: 

- legalább 2 aktív félév teljesítése önköltséges képzésben  

- a 2018/19. tanév I. és a 2018/19. tanév II. félévének sikeres teljesítése, ezen belül: 

- a két félévben összesen legalább 30 kredit megszerzése 

- elégtelen tanulmányi teljesítmény miatt önköltséges képzésbe került hallgató esetén 

további feltétel annak a tárgynak a sikeres teljesítése, amely miatt a hallgató 

önköltséges képzésbe kérte átvételét. 

 

Azon hallgatók, akik a 2016/17. tanév I. félévében kezdték meg tanulmányaikat, az átvétel 

feltétele: 

- legalább 2 aktív félév teljesítése önköltséges képzésben  

- a 2018/19. tanév I. és a 2018/19. tanév II. félévének sikeres teljesítése, ezen belül: 

- a két félévben összesen legalább 36 kredit megszerzése 

- képzési területenkénti tanulmányi átlag teljesítése: természettudomány 2,75; műszaki 

(vegyészmérnök, villamosmérnök, biomérnök) 2,75; pedagógusképzés (osztatlan tanári 

szakok, mester tanári szakok) 3,00 
 

Az átvétel kérhető országos, illetve nemzetközi szinten kiemelkedő sportteljesítmény alapján 

is. A sportteljesítménnyel indokolt átvételi kérelem esetén a Sportigazgatóság hiteles, 

támogató javaslata szükséges, amit a pályázathoz fel kell tölteni. 

 

Minden pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a jogszabály által meghatározott és 

igénybe vehető 12 államilag támogatott félévet nem használta el, valamint a képzési 

idő+2 félévet nem lépte túl. Amennyiben a nyilatkozattal ellentétes adat derül ki, a 

pozitív átvételi döntés érvénytelen.  

 

A pályázat elektronikusan feltölthető: 

2019. július 9. (kedd) 8.00 – július 19. (péntek) 12.00 óráig 

Az e-kérelem feltöltésének menete a Neptun-ban:  Ügyintézés  Kérelmek menüpont - 

TT_Átvétel-Államilag-támogatott-képzésbe-2019/20/1. 

A hallgatói státuszváltozást a Neptun-ban a Tanulmányi Osztály rögzíti. 
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oktatási dékánhelyettes 
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