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SZTE START PLUSZ
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2022
Kedves Felvételiző!
Amennyiben úgy érzed, hogy a Szegedi Tudományegyetemen szeretnéd folytatni
tanulmányaidat, akkor pályázd meg az SZTE START PLUSZ ÖSZTÖNDÍJAT!
Az SZTE START PLUSZ ösztöndíj azoknak felvételiző diákoknak nyújt támogatás, akik
határon túli, de Magyarországon érettségiző, illetve újraérettségiző jelentkezők a felvételi
eljárásban.
A JOGOSULTAK KÖRE
Az ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik 2022-ben díjköteles emelt szintű érettségi vizsgát,
vagyis tanulói jogviszonyon kívül teljesített érettségi vizsgát tesznek. Emellett első helyen
jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem bármely alapképzésére vagy osztatlan képzésére,
oda felvételt nyernek a 2022/2023-as tanévre és tanulmányaikat 2022 szeptemberében kezdik
meg, majd a beiratkozást követően pedig aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az első
félév során.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
 A pályázat benyújtásának helye:
 A pályázatokat kizárólag elektronikusan kérjük benyújtani a MODULO felületén.
(Beadási útmutató mellékletként feltöltve)
 A pályázat benyújtásának ideje:
Regisztráció a MODULO felületre:
 2022. március 1-től (link hamarosan!)
A pályázat benyújtásának időszaka:
 2022. március 1. – 2022. július 8.
A pályázat elbírálást követő értesítési időszak:
 2022. október 3. – október 4.

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs lehetőség.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 A pályázati űrlap kötelező tartalma:


A Modulo felületen beadott pályázati űrlapon megadott szükséges adatok.

 Az ösztöndíj mértéke:


Az ösztöndíj összege személyenként 50 000 Ft.

 Az ösztöndíj folyósításának a feltétele:
A pályázók első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem bármely alapképzésére
vagy osztatlan képzésére, oda felvételt nyernek a 2022/2023-es tanévre és tanulmányaikat
2022 szeptemberében kezdik meg és a beiratkozást követően aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkeznek az első félév során.
Beiratkozást követően passzív hallgatói jogviszonyra váltó hallgatók nem részesülhetnek az
ösztöndíjban.
 A pályázat menete:
Pályázati
időszak

A pályázati időszak kiírásban megadott időpontjáig (2022. 07.08.-ig) a pályázó köteles
benyújtani a pályázati anyagot a MODULO felületén.

Bírálás

Az ösztöndíj odaítélésénél elsősorban a felvételi pontszámot vesszük figyelembe.
További bírálati szempontok a START PLUSZ Program leírásában találhatók.
A pályázatok elbírálását és összesítését az SZTE Junior Akadémia végzi. A pályázatok
elbírálása a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján történik.

A döntés ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 10 napon belül
Fellebbezés fellebbezésre van lehetőség, amelyet a juniorakademia@szte.hu e-mail címre, az SZTE
Junior Akadémia részére kell benyújtani.
A megítélt ösztöndíj kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett)
bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel
a Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges.
Utalás
Az ösztöndíj tervezett kifizetési ideje: a szükséges adatok megléte esetén az értesítést
követő hónap első folyósításakor, egy összegben.
 Adatkezelés
Az SZTE START PLUSZ Ösztöndíj Programot az Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az
SZTE Junior Akadémia koordinálja.
Az SZTE START PLUSZ Ösztöndíj Programmal kapcsolatos kérdésekkel keressék
bizalommal munkatársainkat a juniorakademia@szte.hu címen!
Sikeres pályázást kívánunk!

START PLUSZ Ösztöndíj Program 2022
A Szegedi Tudományegyetem START PLUSZ Program elsősorban a határon túli, de
Magyarországon érettségiző, illetve újraérettségiző jelentkezőit támogatja. Az SZTE START
PLUSZ program célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a jelentkezők számára, akiknek az
emelt szintű érettségi vizsgát iskolarendszeren kívül kell teljesíteniük.
A program első elemét jelentő „SZTE START PLUSZ Ösztöndíj” közvetlen
kedvezményezettjei azon felvételiző diákok, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi
Tudományegyetemre, és oda felvételt nyernek a 2022/2023-as tanévre.
Az ösztöndíj összege 50 000 Ft.
Az SZTE Start Plusz program által kínált lehetőségek:
1. Egyéni ösztöndíj (Az elnyert ösztöndíjat – az SZTE-re történt beiratkozás után – egy
összegben folyósítjuk az emelt érettségi vizsga díját.)
2. Az ösztöndíjasok egyetemi beilleszkedését segítő mentori rendszer
3. Az ösztöndíjasok szakmai fejlődését segítő speciális kurzusok
4. A tanulmányok során további tehetséggondozó ösztöndíjak lehetősége (Talent
Ösztöndíj, Kiválósági Lista, vállalati ösztöndíjak)
Az SZTE START Plusz program ösztöndíja pályázat útján nyerhető el. A pályázatok elbírálása
az alábbi szempontok szerint történik:
-

felvételi pontszám, kiemelkedő tanulmányi és érettségi eredmény

Az SZTE START Plusz Programot az SZTE Junior Akadémia koordinálja.

