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 Mesterképzési szakmai ösztöndíj - Pályázati űrlap 
Név:  

Neptun kód:  

Születési idő:  

Lakcím:  

Szak: MA 

Tagozat: nappali  

Finanszírozási forma:   államilag támogatott  

Mesterképzés első félévében (20___/20____/__ félév) felvett kreditek száma (min. 20):  

A mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés összesített korrigált kreditindexe (min. 
3,00, igazolás csatolandó):  

 

Alapképzési oklevele minősítése (min. jó, oklevél másolata csatolandó):  

Nyelvvizsgák száma (bizonyítvány-másolatok csatolandók):                                                             
(A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a hallgató több nyelvvizsgával rendelkezik.) 

 

 
Dátum: 

   

 hallgató aláírása 

KARI DÖNTÉS 

 
Döntés: Mesterképzési szakmai ösztöndíjban részesülhet / nem részesülhet a hallgató a 20___/20____/__ 

félévben. 

Az ösztöndíj mértéke: _____________ Ft 
 

Indoklás: 

 

Egyéb megjegyzés (előírás): 

Dátum:……………………………………………                                                              KTB elnök 

DE Hallgatói Térítési és Juttatási szabályzata: 
(26)   Mesterképzési szakmai ösztöndíj 13/A. §  
(1) A 12. § (4) bekezdés ad) pontja szerinti keretösszegből a mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók szakmai ösztöndíjban részesülhetnek.  
(2) Az (1) bekezdésben megnevezett ösztöndíjban a karokon a kar mesterképzés első évfolyam első félévére beiratkozott hallgatóinak 
legfeljebb 50 %-a részesülhet.  
(3) A (1) bekezdésben megnevezett ösztöndíj a hallgató által a KTB-hez benyújtott pályázat alapján egyszeri alkalommal folyósítható 
juttatás.  
Az ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak,  

• akik a mesterképzés első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkeznek,  
• a mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés során legalább 3,00 összesített korrigált kreditindexet értek el, továbbá  
• az alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű.  

(4) A pályázatokat a KTB bírálja el.    



Igazolás mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzés összesített korrigált 
kreditindexéről 

Az államilag támogatott mesterképzésre beiratkozó hallgató adatai (A hallgató tölti ki!) 
                      Név: _____________________________________________ 

 születési hely: _____________________________________________ 

 születési idő: _____. év ________________________ hó   ____. nap 

 anyja neve: _____________________________________________ 

lakcíme (ir.számmal): ______________________________________________________ 

Jelenlegi mesterképzése: DE Zeneművészeti Kar 

                  Tanév:  _____________ / ___________     félév:____________ 

 Képzés/Szak: __________________________________________MA 

 tagozat: nappali  

      finanszírozási forma: államilag támogatott 

Dátum:________________________________ 

                                                                                              _________________________________ 
                                                                                                                      hallgató  aláírása 

Igazolás a hallgató megelőző felsőoktatási tanulmányairól (Intézmény tölti ki!) 

 tanév: ________ / ________ 

 félév: _____  
A hallgató utolsó aktív félévét kell megadni. 

 

A hallgató összesített korrigált kreditindexe:_______1 

Az igazolást kiállító felsőoktatási intézmény 

                     neve:______________________________________________ 

            Székhelye: ______________________________________________ 

A hallgató által végzett Képzés/Szak:_____________________________________________ 

            tagozat: nappali, esti, levelező, távoktatás   

 képzési szint: akkreditált iskolai felsőfokú szakképzés, alapképzés (BA), egyetemi képzés, kiegészítő 

képzés, mesterképzés (MA) 

finanszírozási forma: államilag támogatott, költségtérítéses 

Dátum:________________________________ 

                                                  P.H.                          _________________________________ 

                                                                                                               aláírás 

 

                                                        
1 Összesített korrigált kreditindex számítása: 

 

 
Az összesített korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a 
teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni. 
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