Salgótarjáni Képzési Hozzájárulási és
Tanulmányi Ösztöndíj Program
SALGÓTARJÁNI MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS MŰSZAKI
MÉRNÖKASSZISZTENS KÉPZÉSI PROGRAMRA
JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
A Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával a 2017/2018 oktatási tanévre Egyetemi Képzési
Hozzájárulási és Tanulmányi Ösztöndíj Programot hirdet meg, melynek célja, hogy
pénzügyi támogatást nyújtson a Salgótarján Május 1. út 54. telephelyén műszaki
felsőoktatási szakképzésre önköltséges formában felvételt nyert hallgatóknak a
tanulmányaik megkezdésében, valamint folytatásában. A pénzügyi támogatás a
fiatalok továbbtanulási lehetőségeinek megteremtésén túl célozza a telephely
megszilárdítását, illetve a meghirdetett helyek 100 százalékos feltöltését. A kettős
célrendszer megvalósítása érdekében az egyetem két programot hirdet a salgótarjáni
képzések jelentkezőinek, majd későbbi hallgatóinak: képzési hozzájárulási, illetve a
tanulmányi ösztöndíj programot. A két program olyan feltételrendszert kíván
kialakítani, amely hozzájárul a hallgatók beiskolázásához, intézményi
elköteleződéséhez, illetve siker- és teljesítményorientált szemléletéhez.

TÁMOGATÁSI PROGRAMOK

A támogatottak köre

KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSI
TÁMOGATÁS

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
TÁMOGATÁS

Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni
Képző Központ és Kutatóhely
képzési
hozzájárulási
támogatására az a fiatal pályázhat,
aki a pótfelvételi eljárásban beadta
a jelentkezését az Óbudai Egyetem
salgótarjáni
telephelyére
meghirdetett
műszaki
felsőoktatási szakképzésre.

Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni
Képző Központ és Kutatóhely
tanulmányi
ösztöndíj
támogatására az a hallgató
pályázhat,
aki
önköltséges
formában felvételt nyert, és
beiratkozott az Óbudai Egyetem
salgótarjáni
telephelyén
a
műszaki
felsőoktatási
szakképzésre, tehát aktív hallgatói
jogviszonnyal
rendelkezik,
és
legalább egy szemesztert teljesített.

Támogatás
iránti A képzési hozzájárulási támogatás A tanulmányi ösztöndíj támogatás
iránti kérelmek a pótfelvételi iránti kérelmek az első szemeszter
kérelem benyújtása
jelentkezést
és
a
felvételi
eredményt
követően
a
későbbiekben
honlapunkon
–
www.rkk.uni-obuda.hu
–megadott
információk alapján nyújthatók be.
A képzési hozzájárulási támogatás
a beiratkozás utáni első aktív félévre
szól.

szorgalmi időszakának
nyújthatók be.

A támogatás mértéke

A képzési hozzájárulási támogatás
keretében az Egyetem vállalja az egy
főre jutó hallgatói önköltség
részfinanszírozását a 2017/2018 I.
félévére vonatkozóan, a legjobb
felvételi eredményt elérő 5 pályázó
esetében.

A tanulmányi ösztöndíj támogatás
keretében az Egyetem vállalja az
egy főre jutó hallgatói önköltség
részfinanszírozását a legjobb
tanulmányi eredményt elérő 5
pályázó esetében.

A támogatás elbírálása

A támogatás elbírálásáról a felvételi
eredmények ismeretében az Oktatási
Főigazgatóság
és
az
RKK
Tanulmányi Osztálya által kijelölt
Bíráló Bizottság dönt.

A támogatás elbírálásáról a
tanulmányi
eredmények
ismeretében az RKK HÖK Bíráló
Bizottsága dönt.

Támogatás időtartama

végéig

A tanulmányi ösztöndíj támogatás
az első teljesített félév után nyílik
meg a pályázók előtt, a jogosultság
időtartam minimum 1-maximum 3
félév.

A pályázati adatlap, továbbá
A pályázati adatlap, továbbá részletes információk a www.
részletes információk a www. rkk.uni-obuda.hu honlapon a
rkk.uni-obuda.hu
honlapon
a későbbiekben lesznek elérhetőek.
későbbiekben lesznek elérhetőek.

