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Tisztelt Hallgató!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet az Új Nemzeti Kiválóság
Program 2017/2018. tanévi ösztöndíjainak elnyerésére. Az ösztöndíjpályázat célja az
alapképzésben, mesterképzésben és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók
támogatása, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotó
tevékenységet folytatnak.
Az ösztöndíj futamideje 5 vagy 10 hónap. Az alapképzésben elnyerhető ösztöndíj
összege 75.000,-Ft/hó, a mesterképzésben és osztatlan képzésben elnyerhető összeg
100.000,-Ft/hó. A pályázati útmutató, pályázati felhívás és a kitöltendő nyomtatványok
megtalálhatóak az ÁOK honlapján: www.aok.unideb.hu címen az OKTATÁS/GRADUÁLIS
KÉPZÉS/HALLGATÓI PÁLYÁZATOK között az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017
linken. Az Általános Orvostudományi Kar várhatóan 21-28 hallgatói ösztöndíjat nyerhet
el.
A pályázatokat 2017. június 6-ig (postára adás dátuma) lehet benyújtani. A Pályázati
Adatlapot (a Pályázati Útmutató 2. sz. melléklete) és annak összes mellékletét a
Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,
az ott megjelölt mellékletek csatolásával a Debreceni Egyetem rektorához kell postai
úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani (egy nyomtatott példányban
aláírva, valamint elektronikusan 2 példányban, nem újraírható CD-n vagy DVD-n
szkennelve). Postai cím: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
A pályázat mellékletei:
 A pályázathoz csatolandó az ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztálya által
kiállított igazolás a hallgató tanulmányi eredményéről. Az igazolást a
Tanulmányi Osztály vezetője írja alá. Kérjük, hogy legkésőbb 2017. május 22-ig
keresse fel tanulmányi előadóját az igazolás kitöltése érdekében.
 Az 1. sz. melléklet: Kutatási terv
 A 2. sz. melléklet (A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozata)
kitöltésében az ÁOK Dékáni Hivatal lesz segítségére. Kérjük, hogy a kitöltött
mellékletet elektronikus formában a dekan@med.unideb.hu e-mail címre
H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf.: 69., tel.: 36-52-258-086, fax: 36-52-255-150

szíveskedjen elküldeni legkésőbb 2017. május 29-ig, dékáni aláírásra. Ha az
aláírás megtörtént e-mailben értesítjük a hallgatót. Az aláírt nyilatkozat az ÁOK
Dékáni Hivatalban vehető át személyesen.
 3. sz. melléklet: Pályázói nyilatkozat
A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a Debreceni Egyetem végzi. A
Debreceni Egyetemre befogadott érvényes ösztöndíjpályázatok előzetes rangsorolása a
Kar feladata, majd a Kar a rangsort továbbítja a Debreceni Egyetemre, a támogatandó
pályázatokról a Kar javaslata alapján a Rektor hoz döntést. Az ösztöndíj odaítéléséről az
oktatásért felelős miniszter dönt. A pályázat eredményéről a Debreceni Egyetem
legkésőbb 2017. augusztus 31-ig értesíti a pályázót elektronikus úton.
Ha a pályázati nyomtatványok kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor
kérem, forduljon a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságához. Pályázati
ügyintézők: Mándy Zsuzsanna, tel: 52/512-936, H-P:9.00-12.00, unkp@unideb.hu,
Kőrösi Tamás, 52/512-900/23054, H-P:9.00-12.00, unkp@unideb.hu.
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