Tanulmányi Ösztöndíj
Az ösztöndíjak egyik típusa teljesítmény alapú, mely azt jelenti, hogy nem szociális alapon lehet
jogosult egy hallgató az adott juttatásra, hanem tanulmányi teljesítménye alapján. Ahhoz, hogy
valaki tanulmányi ösztöndíjban részesüljön, szükséges legalább egy aktív, lezárt félév az adott
szakon / képzésen, így a 2018. júliusában felvételt nyert, elsőéves hallgatók leghamarabb a
2018/2019. tanév II. ( tavaszi ) szemeszterében részesülhetnek ezen juttatásban, a 2018/2019. tanév
I. ( őszi ) szemeszterük tanulmányi teljesítése alapján. További kritérium még, hogy kizárólag
államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő hallgatók jogosultak az ösztöndíjra.
A juttatás megállapításához a hallgatókat úgynevezett ösztöndíjkalapokba kell sorolni. Egy adott
ösztöndíjkalapba olyan hallgatók kerülnek, akik tanulmányi teljesítéseik összehasonlíthatóak, tehát
azonos szakon, képzésen tanulnak. A tanulmányi ösztöndíj megállapítása a hallgatónak a
tanulmányi ösztöndíj szempontjából figyelembe vett képzésén az adott félévet megelőző utolsó
aktív félévben teljesített tanulmányi eredményei ( átlaga ) alapján történik olyan módon, hogy a
mesterképzés megkezdéséhez szükséges előfeltételes tárgyak és kurzusok, valamint ezek
mesterképzésen való utólagos teljesítését nem lehet figyelembe venni a tanulmányi ösztöndíj
megállapításánál. Ez alól kivételt képeznek az osztatlan tanárképzést folytató hallgatók, mivel
részükre a tanulmányi ösztöndíj szempontjából figyelembe vett szakján vagy a tanári felkészítési
moduljában az adott félévet megelőző utolsó aktív félévben teljesített tanulmányi eredményeinek
( átlaga ) alapján kell megállapítani a tanulmányi ösztöndíjat.
A számításhoz használt átlag a korrigált kreditindex, melynek képlete a következő:

Az ösztöndíjkalapban a hallgatókat tanulmányi átlagaik alapján (csökkenő sorrendben) sorba kell
rendezni, majd meg kell határozni az ösztöndíjban részesülő hallgatók mértékét, mely azt jelenti,
hogy egy ösztöndíjkalap esetében mennyi hallgató részesülhet a juttatásban. Ha több hallgató is
azonos átlaggal rendelkezik és az átlag alapján jogosultak az ösztöndíjra, akkor az azonos átlaggal
rendelkező hallgatók mind jogosultak lesznek.
A tanulmányi ösztöndíjat öt hónapra nyerheti el egy hallgató ( mivel ez a tanév fele ), melynek
összege 9300 és 32000 forint között mozog, viszont az összegek módosulhatnak a rendelkezésre
álló keretösszeg és a részesülés mértéke alapján. Egy adott ösztöndíjkalapban az ösztöndíjban
részesülő hallgatók közül a legmagasabb átlag alapján a legmagasabb összeg kerül folyósításra, a
legalacsonyabb átlaghoz pedig a legalacsonyabb összeg tartozik. A két végpont között pedig
egyenes arányossággal kerül kiosztásra a tanulmányi ösztöndíj.
Amennyiben a hallgató nem ért egyet a tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatos döntéssel, a döntést
követően 15 napig jogorvoslati kérelem beadására van lehetősége, melyet a Modulo felületén kell
beadni az EHÖK virtuális iroda alatt. Ezen kérelmet a Rektornak kell címezni és első fokon az
SZTE EHÖK Elnöksége vizsgálja felül. Ha az első fokon eljáró szerv döntését nem változtatja meg,
a kérelem továbbításra kerül a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Kollégiumának. Fontos, hogy
amennyiben a tanulmányi ösztöndíj megállapítása során egy vagy több kurzus nem került
beszámításra, mert nem rögzítették időben a jegyet a Neptun tanulmányi rendszerben, a Moduloban
található „Átlagmódosítási kérelem” beadása szükséges. Az átlagmódosító kérelmet a Hallgatói
Szolgáltató Iroda kezeli és lényege az, hogy ha a döntést követően megváltozott egy adott hallgató
tanulmányi átlaga, a Hallgatói Szolgáltató Iroda korrigálja a hallgató ösztöndíjának mértékét,
jogorvoslati kérelem nélkül.
Kérdés esetén az SZTE EHÖK juttatási és térítési referensét lehet keresni a jutter@ehok.uszeged.hu e-mail címen vagy személyesen az EHÖK irodában. ( További információ:
sztehap.hu )

