Pályázati felhívás
a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévre vonatkozó Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program
tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíj igénylésére
A Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjra a NEPTUN
tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények” menüpontjában
elérhető „HKP tanulmányi ösztöndíj pályázat 2016/17/2” kérvényen keresztül lehet pályázni azon
teljes idejű (nappali munkarendű), önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak, akik legkorábban
2012 szeptemberében kezdték meg tanulmányaikat az adott képzésen és a féléves önköltség teljes
összegét megfizették. Az alapképzés (BA/BSc) után tanulmányaikat mesterképzésen (MA/MSc) folytató
hallgatók vonatkozásában a mesterképzés újonnan megkezdett képzésnek minősül.
Jogosultsági feltételek
Tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjban az érintett szakok teljes idejű (nappali munkarendű) képzésén
önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató és a félév es önköltség teljes összegét megfizető
hallgatóinak a pályázati kiírás félévét megelőző – azaz a 2016/2017. tanév 1. (őszi) – félévben elért
tanulmányi eredménye alapján a legjobb ösztöndíj index et elérő felső két decilise részesül.
Kompenzációra azon hallgatók jogosultak, akik(kel)
 tanulmányaikat mind a jelenlegi, a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévben, mind az előző, a
2016/2017. tanév 1. (őszi) félévben, aktív státuszban, önköltséges finanszírozási formában, a
félév es önköltség teljes összegének megfizetése mellett folytatták, és
 önköltségüket maguk vagy helyettük más magánszemély fizette be, továbbá
 szemben nem áll fenn kizáró ok.
Kizáró okok:
Nem jogosultak a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévben kompenzációra azok a hallgatók,
a) akiknek az önköltségét más, számla ellenében fizette be vagy
b) akik a befizetett önköltségüket ösztöndíj formában visszakapták (pl.: MNB ösztöndíj) vagy
c) akiknek az önköltségét az állam valamilyen formában helyettük kifizette (pl. Stipendium
Hungaricum).
Érintett szakok
Jelen pályázati felhívás szempontjából érintett szaknak (a továbbiakban: érintett szak) azt tekintjük, ahol
a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévben, a teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben, önköltséges
finanszírozási formában tanulmányokat folytató és a félév es önköltség teljes összegét megfizető hallgatók
aránya a szak összhallgatói létszámához viszonyítva eléri a 60% -ot, és ahol a 2016/2017. tanév 2.
(tavaszi) félévben az önköltséges hallgatók létszáma legalább 20 fő.
Az érintett szakok listája megtalálható a BCE HÖK Diákjóléti Bizottság honlapján (http://djb.unicorvinus.hu/), valamint jelen felhívás 1. sz. mellékletében.
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A Corv inus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíj kiosztásának alapját a

BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és
Juttatási Szabályzat 7. §-ában meghatározott elvek képezik, amelynek számítási módja megegyezik az
ösztöndíj-index számítási módjával. A rangsort a 2016/2017. tanév 1. (őszi) félév tanulmányi
eredményéből számított ösztöndíj-index adja.

A hallgató csak akkor részesülhet ösztöndíjban, ha a 2016/2017. tanév 1. (őszi) félévben az ösztöndíjindex számítása során figyelembe vett tantárgyakból legalább 24 kreditet teljesített. Ösztöndíj csak 3,50
ösztöndíj-indextől adható. A Corv inus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló
ösztöndíjban az érintett szakok teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben, önköltséges finanszírozási
formában tanulmányokat folytató és a félév es önköltség teljes összegét megfizető hallgatóinak legjobb
ösztöndíj-indexet elérő felső két decilise részesülhet.
A rendelkezésre álló keret a jogosult hallgatók között ösztöndíj-indexük arányában kerül felosztásra, de
a hallgató juttatása nem lehet magasabb a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévben megfizetett önköltsége
50% -ánál.
A részletes szabályozást a BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói
Követelményrendszer III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen
alapuló ösztöndíjszabályzata 2016. II.15-étől hatályos változata tartalmazza.

Jelentkezési időszak: 2017. április 10. (hétfő) 16.00 – 2017. április 17. (hétfő) 16.00
Végleges eredmények: 2017. április 27. (csütörtök)
A NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer Ügyintézés/Kérvények Kitölthető kérvények”
menüpontjában elérhető „HKP tanulmányi ösztöndíj pályázat 2016/17/2” kérvény elküldésével lehet
pályázni.

Budapest, 2017. április 10.
Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

Melléklet:
 1. sz. melléklet – A 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévre vonatkozó Corvinus Hallgatói
Kompenzációs Program tanulmányi ösztöndíj érintett szakok listája
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1. sz. melléklet
A 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévre vonatkozó Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program
tanulmányi ösztöndíj érintett szakok listája
1. A hallgató tanulmányai megkezdésének időpontjától függetlenül érintett szaknak minősülnek
az alábbi szakok:
Karkód

NEPTUN
képzéskód

BCE-GTK 2BNAGMEN
BCE-GTK 2MNAMAR
BCE-KTK 4BNAKGT
BCE-KTK 4BNAAKGT
BCE-KTK 4MNAKGKP
BCE-KTK 4MNANEMZ

Szak megnevezése magyar nyelven
gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak (angol nyelven)
marketing mesterképzési szak (angol
ny elven)
alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szak
alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szak (angol nyelven)
közgazdálkodás és közpolitika
mesterképzési szak
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterképzési szak
nemzetközi tanulmányok alapképzési
szak
nemzetközi tanulmányok alapképzési
szak (angol nyelven)
kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak
kommunikáció és médiatudomány
alapképzési szak (angol nyelven)

BCE-TK

7BNNEMZ

BCE-TK

7BNNEMZA

BCE-TK

7BNKOMM

BCE-TK

7BNKOMMA

BCE-TK

7MNCOMP

-

BCE-TK

7MNNEMZA

BCE-TK

7MNNGAZA

nemzetközi tanulmányok mesterképzési
szak (angol nyelven)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterképzési szak (angol nyelven)

Képzés
nyelve
angol
angol
magy ar
angol

Marketing
Applied Economics

magy ar

-

magy ar

-

magy ar

-

angol
magy ar
angol
angol
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Szak megnevezése angol
nyelven, ha a képzés
nyelve angol
Business and
Management

International Relations
Communication and Media
Science
Comparative Local
Dev elopment Studies

angol

International Relations

angol

International Economy and
Business

2. Az alábbi szakok csak abban az esetben minősülnek érintett szaknak, amennyiben a hallgató
a tanulmányait a 2012/2013. tanév 1. (őszi) félévben kezdte meg ezen szakon és jelenleg is
ezen a szakon folytatja a tanulmányait:
Karkód

NEPTUN
képzéskód

BCE-GTK 2BNGMEN
BCE-GTK 2BNKEMA

Szak megnevezése magyar nyelven
gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak
kereskedelem és marketing alapképzési
szak

Képzés
nyelve

Szak megnevezése angol
nyelven, ha a képzés
nyelve angol

magy ar

-

magy ar

-

BCE-GTK 2BNPSZV

pénzügy és számvitel alapképzési szak

magy ar

-

BCE-GTK 2BNTUVE

turizmus-vendéglátás alapképzési szak

magy ar

-

BCE-KTK 4BNEMER

emberi erőforrások alapképzési szak

magy ar

-
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