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XII. fejezet
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR
1. §
/a Szabályzat 19. § (1) bekezdéséhez/
59

(1)
Kiemelt szakmai ösztöndíjra a DE TTK azon hallgatói pályázhatnak, akik teljesítik az alábbi feltételeket:
a) nem részesülnek nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban.
b) állami (rész)ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgató.
c) az utolsó két lezárt félévben összesen minimum 55 kreditet teljesítettek és a
két utolsó lezárt félév súlyozott tanulmányi átlagának átlaga legalább 4,00 a
DE TTK-n.
d) igazoltan aktívan vettek részt a tudományos diákkörben, esetleg publikációs
tevékenység (így különösen DETEP, TDK, tanszéki koordinátori tevékenység), közéleti, kulturális, tudománynépszerűsítő, beiskolázási vagy sporttevékenységet végeztek. Kizárólag tanulmányi eredmény alapján kiemelt tanulmányi ösztöndíj nem folyósítható.
e) igazolt a szakon belül legalább egy, a Kar valamelyik tanszékéhez kötődő
tárgy iránti elmélyült érdeklődés, jó előadói készség.
Képzési időn túl csúszó hallgató nem pályázhat. Az utolsó éves, végzős hallgatókra vonatkozó pályázati feltételek, követelmények mindig az aktuális pályázati kiírásban kerülnek rögzítésre. Párhuzamos képzésben részt vevő hallgatóknál, kizárólag a DE TTK-n felvett kreditek és tanulmányi átlag, valamint a karon végzett közösségi, kulturális, sport és tudományos tevékenység
vehető figyelembe a pályázat elbírálásánál. DETEP kreditek nem számíthatók
be a minimálisan teljesítendő 55 kreditbe.
A kiemelt ösztöndíj egy félévre szól.
Azok a hallgatók, akik a tanév első félévében kiemelt ösztöndíjat nyertek és
az Intézeti honlapokon található - a kiemelt ösztöndíjat nyert hallgatókkal
szemben megfogalmazott - elvárások teljesítését az Intézet Oktatási Felelőse
a Tanulmányi Osztályon igazolja, ismételt pályázat benyújtása nélkül a tanév
II. félévében tovább kaphatják a kiemelt ösztöndíjat.
Az aktuális tanév második félévére kiírt pályázatra kizárólag a tanév első félévében ösztöndíjat nyert és a téli záróvizsga időszakban végzett hallgató helyére léphet be új pályázó.
Kiemelt szakmai ösztöndíjban a kar hallgatóinak legfeljebb 10%-a részesülhet, a karon rendelkezésre álló összeg határáig. A kiemelt szakmai ösztöndíj
összege 50000 Ft/fő/félév, melynek folyósítása 10000 Ft/fő/hó, 5 hónapon
keresztül, ösztöndíj-kiegészítésként történik.

(2)

59

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati feltételek teljesülését dokumentálva:
a) mindazon tevékenység hitelt érdemlő igazolását, amelyeket a hallgató pályázatában feltüntetett. Az igazolás nélküli tevékenységeket az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.
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b) a hallgató szakmai önéletrajzát;
c) a szakmai témavezetői és tanszékvezetői ajánlást, véleményt aláírt formában.
(3)

60

A pályázatot (az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével) minden
félév kezdete előtt a Kar oktatási dékánhelyettese írja ki. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók maximális számát, illetőleg az ösztöndíj mértékét a DE TTK államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóinak
számára, illetőleg a hallgatói normatíva keretösszegének állására tekintettel kell a
pályázati kiírásban meghatározni.

(4) A pályázatokat a megadott határidőig, az elektronikus tanulmányi rendszeren
keresztül kell benyújtani.
A feltöltési határidő azt is jelenti, hogy a pályázónak a határidőig a gyakorlati
jegyeit meg kell szereznie, a vizsgáit teljesítenie kell a félév zárásához. Az érdemjegyeknek az elektronikus tanulmányi rendszerben szerepelniük kell a féléves átlagok számolásához. Ellenkező esetben a pályázó tudomásul veszi, hogy az adott
állapotnak megfelelő érdemjegyek alapján számított átlaggal vesz részt a rangsorban.
Az a hallgató, aki a megadott határidőig elektronikusan nem töltött fel pályázatot,
tudomásul veszi, hogy a határidőt követően más formában utólag már nem pályázhat, és nem lehet jogosult az ösztöndíj elnyerésében.
Az illetékes intézet javaslatát az intézeti sorrendre a Kar kéri meg. A pályázatokat a Kari Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság az előzetesen meghatározott és a hallgatók számára hozzáférhető bírálati szempontrendszer alapján rangsorolja. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről az O M B rangsora alapján a Kari Tanács dönt.

(5)

61

(6)

62

Azok a hallgatók, akik kiemelt szakmai ösztöndíjat nyernek, félévente kötelesek beszámolni teljesítéseikről. A beszámolót a témavezetővel, valamint az Intézet Oktatási Felelőssel kell leigazoltatni. Amennyiben a hallgató nem adja le a leigazolt beszámolót, úgy a félévben folyósított ösztöndíj összegét köteles visszafizetni.
2. §
/ a Szabályzat 36. § (1)-(2) bekezdéséhez/

63

(1)
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(2)
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, (3) Költségtérítést/önköltséget fizet a
a) költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formára felvett, átvett vagy átsorolt hallgató minden aktív félévében, függetlenül az adott félévben felvett
tantárgyak, kreditek számától.
b) hallgató, aki állami (rész)ösztöndíjasként kimerítette a rendelkezésére álló
támogatási időt és ezért be nem fejezte tanulmányait, azt csak önköltséges
formában folytathatja.

65 66

, (4) A költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak nyújtható
kedvezmények
Költségtérítés/önköltségcsökkentési kérelem elektronikusan a tanulmányi rendszeren keresztül nyújtható be a félév elején, az alábbi feltételekkel:

67 68

a) A kar valamennyi képzése esetén az önköltséget/költségtérítést a felvett kreditpontok figyelembe vételével az alábbiak szerint kell megállapítani:
A költségtérítéses/önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók minden aktív félévben kötelesek legalább egy tárgyat felvenni.
1-10 felvett kreditértékig a költségtérítés/önköltség kiszámításának alapja a szak
által az aktuális félévre, 30 kreditértékű tantárgy felvételére meghatározott költségtérítés/önköltség összege. 1 kreditértékért fizetendő összeg a költségtérítés/önköltség osztva harminccal.
11-20 felvett kreditértékig a költségtérítés/önköltség 75%-a fizetendő,
21- felvett kreditértéktől a költségtérítés/önköltség 100%-a kerül kiírásra.
b) Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgató mentesül az önköltség
megfizetése alól, ha aktív félévben kizárólag akkreditált tárgyai vannak.
, (5) Nem részesülhet költségtérítés/önköltség kedvezményben az a hallgató, aki
más intézményből került át a DE TTK-ra mindaddig, míg a karon 2 eredményes
félévet le nem zárt.
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, (6)
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, (7)
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(8)
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4. §
/A Szabályzat 19. § (1) bekezdéséhez/
(1)

A Kar Tehetséggondozó Ösztöndíjára azok az első évre felvett hallgatók pályázhatnak, akik kiemelkedő pontszámmal nyertek felvételt a Kar valamelyik szakára,
és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) országos fordulójában, vagy az Arany János Tehetséggondozó Program tagjaként már a középiskolában bizonyították kiemelkedő képességeiket és a természettudományok iránti
elkötelezettségüket.

(2)

Az ösztöndíj egy tanévre, a hallgató tanulmányainak első két félévére szól, összege 10.000 Ft/hónap.

(3)

Pályázhatnak azok az első évre beiratkozott hallgatók, akik
a) a felvételi eljárás során legalább 420 pontot értek el.
b) középiskolai tanulmányaik alatt valamilyen természettudományos tantárgyból
(matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz) legalább egy alkalommal bejutottak az OKTV országos döntőjébe.
c) Valamilyen országos és/vagy nemzetközi tanulmányi/tudományos versenyen
eredményesen szerepeltek. A pályázat elbírálásánál figyelembe vehető versenyek listája a pályázati felhívás részeként közzétételre kerül.
d) Középiskolás diákként hátrányos szociális helyzetük miatt az Arany János Tehetséggondozó Program támogatásában részesültek és kiemelkedő tanulmányi
eredményeket értek el: az utolsó év átlaga 4,5 feletti kell legyen, az érettségin
legalább 80%-os eredményt érjen el és legalább egy természettudományos tantárgyból emelt szintű érettségit tegyen.
e) A feltételek közül a felvételin elért 420 pont mellé még egy kritériumnak teljesülni kell a sikeres pályázáshoz.

(4)

Évente maximum 30 ösztöndíj adományozható. Az ösztöndíj kifizetése a Kar saját
bevételeinek terhére történik, amennyiben erre a pénzügyi keret lehetőséget ad.

(5)

A pályázatok elbírálásánál azonos pontszám esetén a rangsor kialakítása a következő szempontok alapján történik:
- középfokú nyelvvizsgák száma,
- felsőfokú nyelvvizsgák száma,
- minél magasabb felvételi pont,
- több kritérium teljesülése,
- minél előkelőbb helyezés a tanulmányi versenyeken,
- középiskolásként a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai
Karán végzett (a tanszékvezető és a témavezető által igazolt) kutatómunka,
- szociális rászorultság / hátrányosabb szociális helyzet.

(6) Az ösztöndíj folyósításának feltételei:

135

- Az ösztöndíj egy alkalommal, a hallgató tanulmányainak első tanévére nyerhető el, legfeljebb két félévre folyósítható.
- Az ösztöndíj időtartama alatt a hallgató vállalja, hogy szorgalmasan tanul, fegyelmezetten látogatja az órákat, tanulmányaival a mintatanterv szerint halad
és legalább jó tanulmányi eredményt ér el (mindkét félév tanulmányi átlaga
legalább 4,00).
- A hallgató tanulmányi teljesítményét a Kar Tanulmányi Osztálya az első félév
végén ellenőrzi, nem megfelelő teljesítés esetén az ösztöndíj megvonásra kerül.
A már kifizetett ösztöndíjat nem kell megtéríteni.
- A hallgató az ösztöndíj időtartama alatt köteles aktívan részt venni a Kar beiskolázási és tudománynépszerűsítő tevékenységében.
- A második félévtől kezdődően a hallgató bekapcsolódik a Karon folyó kutatómunkába, TDK munkát végez a Kar egy oktatójának irányításával.
- A hallgató mindkét félév végén írásos beszámolót készít tanulmányai előre haladásáról és egyéb tevékenységeiről.
(7)

Az ösztöndíjra pályázni a beiratkozást követően lehet. A pályázati felhívás mellékleteként közzétett pályázati űrlapot kitöltve, a csatolmányokkal együtt, a tantárgyfelvételi időszak végéig kell benyújtani a TTK Dékáni Hivatalhoz.
765.

§
/a Szabályzat 24. §-ához/
TTK Szakmai Közéleti Ösztöndíj
(1)

A Kar Szakmai Közéleti Ösztöndíjára azon nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik szakterületükön/képzési területükön kiemelkedően aktív közéleti tevékenységet folytatnak szakmai előadások, tudománynépszerűsítő és disszeminációs
rendezvények szervezésével, a hallgatók TDK munkáját és a kutatói utánpótlást
segítő, valamint a TTK képzéseit népszerűsítő tevékenységükkel.

(2)

Az ösztöndíj egy félévben végzett munka elismeréseként a félév végén kerül egy
összegben folyósításra. Maximális összege a mindenkori TTK Kiemelt Szakmai
Ösztöndíj féléves összege (jelenleg 50.000 Ft/félév).

(3)

Az ösztöndíj kifizetése a Kar saját bevételeinek terhére történik, amennyiben erre
a pénzügyi keret lehetőséget ad. Az ösztöndíj pontos összegét a Kar pénzügyi lehetőségei alapján félévente a Kar dékánja határozza meg a (2) bekezdésben rögzítettek figyelembe vételével.

(4)

Pályázhatnak azok a nappali tagozatos hallgatók, akik
aktív szakmai közéleti tevékenységet folytatnak, segítő tevékenységükkel hozzájárulnak a TTK intézetei és a Dékáni Hivatal által rendezett tudományos,
disszeminációs és a Kar szakjait népszerűsítő rendezvények lebonyolításához. A
pályázathoz a TTK oktatási dékánhelyettese igazolja a hallgató által végzett munkát.
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(5)

A beérkezett pályázatokat a Kari Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság bírálja
el és rangsorolja egyeztetve a TTK HÖK képviselőivel.

(6)

A pályázat benyújtásának határideje az őszi és tavaszi félév szorgalmi időszakának utolsó munkanapján 12.00 óra, helye: DE TTK Dékáni Hivatal.

(7)

Az ösztöndíj kifizetése az őszi, illetve a tavaszi félév vizsgaidőszakának végéig,
egy összegben történik.

(8)

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára
az ösztöndíj nem folyósítható.

(9)

Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki semmilyen más ösztöndíjtámogatásból.

