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A bíráló bizottság tölti ki! 

SORSZÁM:  

DÖNTÉS:   

ösztöndíjban részesül ösztöndíjban nem részesül 

 

 

Pályázati űrlap 

Szolnok Város Ösztöndíjára 

2021/2022-es tanév 
 

I. SZEMÉLYI ADATOK 

A pályázó neve: Neptun-kód: 

Személyi igazolvány száma: Állampolgársága: 

Születési helye: Születési ideje (év, hó, nap): 

Anyja neve: 

Állandó lakcíme: 

Értesítési címe: 

Határon túlról érkezett magyar nemzetiségű? (aláhúzandó): igen nem 

Telefonszáma: e-mail: 

Évfolyam, szak: Kar: 

Tagozat (aláhúzandó):  Finanszírozás (aláhúzandó):  

nappali esti levelező állami  önköltséges 

Képzési forma (aláhúzandó):      

felsőoktatási szakképzés alapképzés  mesterképzés 

Elsőéves pályázó esetén:   

Egyetemi felvételi eljárás során figyelembe vett Utolsó előtti évfolyam Utolsó évfolyam 

középiskolai tanulmányi eredmények: év végi eredmény: év végi eredmény: 

tantárgy neve 1: …………………………………. ………………….......... ………………….......... 

tantárgy neve 2:………………………………….. ………………….......... ………………….......... 

tantárgy neve 3:………………………………….. ………………….......... ………………….......... 

tantárgy neve 4:………………………………….. ………………….......... ………………….......... 

tantárgy neve 5:………………………………….. ………………….......... ………………….......... 

tantárgy neve 6:………………………………….. ………………….......... ………………….......... 

II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 

Nyelvvizsgák adatai (nyelv, fok, típus, általános/szakmai, megszerzés éve): 

(Mellékelje a nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatát.) 
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Elsőéves pályázó esetén: Középiskolásként részt vett-e hazai vagy nemzetközi tanulmányi 

versenyen, OKTV-n, OSZTV-n, ért-e el I., II., III. helyezést vagy különdíjat? (Mellékelje az 
oklevél fénymásolatát.) 

 Felsőbb éves pályázó esetén: Részt vett-e hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen, kari 

TDK-n, OTDK-n, ért-e el I., II., III. helyezést vagy különdíjat? (Mellékelje az oklevél 
fénymásolatát.) 

Egyéb, a fentiekben meg nem nevezett tudományos, szakmai, sport tevékenység: 

(Mellékelje a tevékenységet igazoló dokumentumokat.) 

III. KÖZÉLETI, KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ADATOK 

Milyen közéleti, közösségi tevékenységet végez jelenleg, illetve végzett középiskolásként? 

Tagja-e jelenleg vagy tagja volt-e korábban valamilyen diák/hallgatói szervezetnek (Középiskolai 

Diákönkormányzat, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi bizottság stb.), egyesületnek, 
öntevékeny csoportnak? (Mellékeljen igazolást az adott szervezet vezetőjétől.) 

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a kitöltött pályázati űrlapot, 

 elsőéves pályázó esetén a középiskolai tanulmányi eredmények igazolására az egyetemi 

felvételi eljárás során benyújtott dokumentumok másolatát, 

 elsőéves pályázó esetén egyéb középiskolai szakmai tevékenység igazolását, 

 felsőbb éves pályázó esetén egyéb szakmai, tudományos tevékenység igazolását, 

 nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Valótlan 

adatok közlése kizár a pályázatból. 

Vállalom, hogy amennyiben az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt hallgatói jogviszonyomban 

változás áll be, hallgatói jogviszonyom megszűnik vagy szünetel (passzív félév), a változás tényéről 

és indokairól nyolc napon belül köteles vagyok tájékoztatni a Debreceni Egyetem Hallgatói 

Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja igazgatóját. 

Tudomásul veszem, hogy a hallgatói jogviszonyom megszűnése vagy passzív hallgatói jogviszony 

esetén az ösztöndíj folyósítása megszűnik. 

 
 

Kelt:    
 

 

 

 
 

pályázó aláírása 
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A pályázati kiírás és a pályázati űrlap elérhető a kollegiumok.unideb.hu honlapon. 

Az elektronikusan kitöltött űrlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel 

együtt kell benyújtani. 

 
A pályázatot postai úton kell benyújtani. 

A járványhelyzetre tekintettel személyes benyújtásra nincs lehetőség. 
A borítékra kérjük ráírni: Szolnok Város Ösztöndíja 

 

Postázási cím: 

Debreceni Egyetem Szolnok Campus Oktatásszervezési Iroda 

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

 

 A pályázat beérkezési határideje: 2021. október 29. (péntek) 12 óra 
 

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra! 

 

Az aláírás nélküli pályázat érvénytelen! 


