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A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási
Szabályzat II.III.2.8. melléklete a Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata alapján pályázatot hirdet.

Application for Corvinus Students' Compensation Program
scholarship based on academic achievement has been announced for the first (fall) semester of academic year
2017/2018.

1. A Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmá- 1. Compensation Program scholarship based on educationyi eredményen alapuló ösztöndíjra a Neptun Ügyinténal achievement for Corvinus Students' is accessible to
zés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpontjában
apply. In the NEPTUN study and registration system go to
elérhető „HKP tanulmányi ösztöndíj pályázat 2017/18/2
Administration /Requests Available and choose the “Cor” kérvényen keresztül lehet pályázni.
vinus Students' Compensation Program Scholarship
based on academic achievement 2017/2018 Semester 2.”
.
2. Pályázatra jogosultak a teljes idejű (nappali munka- 2. You can apply by sending an application if you are
engaged in a fee-paying program, started your full-time
rendű), önköltséges képzésben részt vevő hallgatóknak,
training not before September 2012 and paid the whole
akik legkorábban 2012. szeptemberében kezdték meg
tuition fee in the first (fall) semester of academic year
tanulmányaikat az adott képzésen és a féléves önkölt2017/2018.
ség teljes összegét megfizették.
3. Az alapképzés (BA/BSc) után tanulmányaikat mester- 3. In case of students who are continuing their studies in
master programs (MA / MSc) after the Bachelor (BA /
képzésen (MA/MSc) folytató hallgatók vonatkozásában a
BSc), the master programs will be regarded to as a
mesterképzés újonnan megkezdett képzésnek minősül.
newly started education.
4. Tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjban az érintett 4. The two top decile of fee-paying students paid the whole
tuition fee in the first (fall) semester of academic year
szakok teljes idejű (nappali munkarendű) képzésén ön2017/2018, studying in full-time training, studying at the
költséges finanszírozási formában tanulmányokat folycourses involved, who have reached the best stipend intató és a féléves önköltség teljes összegét megfizető
dex in the semester prior – first (fall) semester of acadehallgatóinak a pályázati kiírás félévét megelőző – azaz a
mic year 2017/2018– to the call of application will receive
2017/2018. tanév 1. – félévben elért tanulmányi eredméa scholarship.
nye alapján a legjobb ösztöndíj indexet elérő felső két decilise részesül.
5. A hallgatónak a pályázati kiírás félévében befizetett ön- 5. Students are eligible, if they are continuously studying in
költsége kerül kompenzálásra. A kompenzálási alapba
an active status in the current (second, spring) semester
nem számít bele az idegen nyelvű programok esetében
of academic year 2017/2018 and in the previous (first,
az idegen nyelvi hozzájárulás, valamint a nyári szakmai
fall ) semester of academic year 2017/2018) semester,
gyakorlat költsége sem.
are taking part in a fee-paying program, and paid the
whole tuition fee in the first (fall) semester of academic
year 2017/2018.
a)

önköltségüket maguk vagy helyettük más
magánszemély fizette be, szemben nem áll
fenn kizáró ok.

a) It is also important that the tuition fee was paid by
them or another private person, furthermore there is
no exclusion against them.

2

Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program
Corvinus Students' Compensation Program

2017/2018 Tanév II. Félév
2017/2018 Semester II (Spring)

6. Nem jogosultak a 2017/2018. tanév 2. félévben kompenzációra azok a hallgatók,
a)
akiknek az önköltségét más, számla ellenében fizette be,
b)
akik a befizetett önköltségüket ösztöndíj formában visszakapták (pl.: MNB ösztöndíj)
c)
akiknek az önköltségét az állam valamilyen
formában helyettük kifizette (pl. Stipendium
Hungaricum).

6. Students who are not entitled in the second (spring)
semester of academic year 2017/2018:
a) a) Whose tuition fees were paid by another person,
who required an invoice, or
b) Who have regained their paid tuition fees in a form
of another scholarship (e.g. MNB Scholarship), or
c) Whose tuitions were in some form financed by the
government (e.g. Stipentium Hungaricum)

7. Jelen pályázati felhívás szempontjából érintett szaknak 7. Programs that are concerned by this policy (hereinafter
(a továbbiakban: érintett szak) azokat az alap és mester
referred to as involved program) are those in which ratio
szakokat tekintjük, ahol a 2017/2018. tanév 2. félévben,
of fee-paying students, who has paid the whole tuition
a teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben, önköltséfee in the first (fall) semester of academic year
ges finanszírozási formában tanulmányokat folytató és a
2017/2018 and studying full-time training reach 60% in
féléves önköltség teljes összegét megfizető hallgatók
the total student population of the program in the first
aránya a szak összhallgatói létszámához viszonyítva el(fall) semester of academic year 2017/2018, and where
éri a 60%-ot; és ahol a 2017/2018. tanév 2. félévben az
the number of fee-paying students is at least 20.
önköltséges hallgatók létszáma legalább 20 fő.
a) The list of involved programs can be found on the
website of the Student Welfare Committee (DJB,
a) Az érintett szakok listája megtalálható a jelen felhttp://djb.uni-corvinus.hu/) and in Annex No. 1. of
hívás 1. sz mellékletében.
this invitation
8. A Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanul- 8. The basis for allocation of the Corvinus Students' Compensation Program scholarship based on academic
mányi eredményen alapuló ösztöndíj kiosztásának
achievement is in § 7 of the VOLUME III OF THE ORalapját a BCE Szervezeti és Működési Szabályzat III.
GANISATIONAL AND OPERATIONAL REGULATIONS
Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói TéríSTUDENT REQUIREMENTS III.2 Regulation on Stutési és Juttatási Szabályzat 7.§-ában meghatározott
dent Fees and Benefits, which is calculated in the same
elvek képezik, amelynek számítási módja megegyeway as the stipend index. The ranking shows the calcuzik az ösztöndíj-index számítási módjával. A rangsort
lated results of the stipend index of second (spring) semester of academic year 2017/2018.
a 2017/2018. tanév 1. félév tanulmányi eredményéből számított ösztöndíj-index adja.

(where “K” means all mandatory and alternative subjects according to the recommended curriculum/operative
curriculum as well as all subjects that are mandatory for the specialisation concerned “V” means optional subjects
taken according to the recommended curriculum)
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9. A hallgató csak akkor részesülhet ösztöndíjban, ha a 9.
2017/2018. tanév 1. félévben az ösztöndíj-index számítása során figyelembe vett tantárgyakból legalább 24
kreditet teljesített. Ösztöndíj csak 3,50 ösztöndíj-indextől
adható.
10.
10. A rendelkezésre álló keret a jogosult hallgatók között
ösztöndíj-indexük arányában kerül felosztásra, de a
hallgató juttatása nem lehet magasabb a 2017/2018 2.
félévben megfizetett önköltsége alapján, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megadott önköltség 50%ánál.
11.
11. A Neptun Ügyintézés / Kérvények Kitölthető kérvények
menüpontjában elérhető „HKP tanulmányi ösztöndíj
pályázat 2017/18/2” kérvény elküldésével lehet pályázni.

Students will only receive a scholarship, if the courses
they have accomplished in the first (fall) semester of
academic year 2017/2018 are worth at least 24 credits.
Scholarship may be granted only from a stipend index
of 3,50.
The available budget is allocated in proportion to the stipend index among eligible students, but the students’ allowance can not be higher than 50% of the full tuition of
the first (fall) semester of academic year 2017/2018
based on Recruitment Information of Higher Education.

In the NEPTUN study and registration system go to Administration /Requests Available and choose the “Corvinus Students' Compensation Program Scholarship
based on academic achievement 2017/2018 Semester
II.” tab.

12. The student is notified of the result of the application via
Neptun.

12. A pályázat eredményéről a hallgató a Neptunban kap
értesítést.

13. The only ground to seek remedy are procedural errors.

13. Jogorvoslatot benyújtani csak eljárási hibára hivatkozva lehet.

23. Határidők:

23. Deadlines:

Pályázati időszak

2018. április 11. - 20. 12:00

11 - 20 April, 2018 12:00

2018. április 20. - 27.

Application period
Assessment Committee evaluation period

Bíráló Bizottság bírálati időszaka
Előzetes eredmények

2018. május 3.

Preliminary results

03 May, 2018

Observations period
Final results, decision
on the scholarships
awarded

03 - 09 May, 2018 12:00

Észrevételezési időszak
2018. május 3 – 9. 12:00
Végleges eredmények, határozat az ösztöndíjak megálla- 2018. május 22.
pításáról
2018. május 22. – június 11.
Jogorvoslati időszak
12:00

Period to seek remedy
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1.sz. melléklet

Annex No. 1.

A 2017/2018 2. félévre vonatkozó Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi ösztöndíj érintett szakok listája

List of courses involved in Corvinus Students’ Compensation Program based on academic achievement scholarship
in the second (spring) semester of academic year
2017/2018

NEPTUN képzéskód/
Code of the training
2BNAGMEN
4BNAAKGT
4BNAKGT
4BNAKGT17ABP
4BNAKGT17MBP
4MNAKGKP
4MNKOZE17ABP
7BNKOMM
7BNKOMM17ABP
7BNKOMM17MBP
7BNKOMMA
7BNNEMZ17ABP
7BNNEMZ17MBP
7BNNEMZA
7MNNEMZ17ABP
7MNNEMZA
7MNNGAZ17ABP
7MNNGAZA
GCSM_MBAN

Szak megnevezése angol
Képzés
nyelven, ha a képzés nyelve
Karkód/ Orga- Szak megnevezése magyar nyel- nyelve/ Traiangol/ Training name in Engnization code ven/ Training name in Hungarian ning langulish, if training language is
age
English
gazdálkodási és menedzsment
BCE-GTK
angol
Business and Management
alapképzési szak (angol nyelven)
alkalmazott közgazdaságtan alapCE-KTK
angol
Applied Economics
képzési szak (angol nyelven)
alkalmazott közgazdaságtan alapBCE-KTK
magyar
képzési szak
BCE-KTK
alkalmazott közgazdaságtan
angol
Applied Economics
BCE-KTK
alkalmazott közgazdaságtan
magyar
közgazdálkodás és közpolitika
BCE-KTK
magyar
mesterképzési szak
BCE-KTK
közgazdasági elemző
angol
Economic Analysis
kommunikáció és médiatudomány
BCE-TK
magyar
alapképzési szak
kommunikáció és médiatudomány
Communication and Media
BCE-TK
angol
alapképzési szak
Science
kommunikáció- és médiatudoBCE-TK
magyar
mány
kommunikáció és médiatudomány
Communication and Media
BCE-TK
angol
alapképzési szak (angol nyelven)
Science
BCE-TK
nemzetközi tanulmányok
angol
International Relations
BCE-TK
nemzetközi tanulmányok
magyar
International Relations
nemzetközi tanulmányok alapképBCE-TK
angol
International Relations
zési szak (angol nyelven)
BCE-TK
nemzetközi tanulmányok
angol
International Relations
nemzetközi tanulmányok mesterBCE-TK
angol
International Relations
képzési szak (angol nyelven)
nemzetközi gazdaság és gazdálInternational Economy and
BCE-TK
angol
kodás
Business
nemzetközi gazdaság és gazdálInternational Economy and
BCE-TK
kodás mesterképzési szak (angol
angol
Business
nyelven)
BCE-GTK
MBA
angol
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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:

Involved programs only for starters in the first (fall) semester of academic year 2012/2013

Képzés
NEPTUN képzéskód/ Karkód/ Orga- Szak megnevezése magyar nyelven/ Training nyelve/ TraiCode of the training nization code name in Hungarian
ning language
2BNGMEN

BCE-GTK

2BNKEMA
2BNPSZV
2BNTUVE
4BNEMER

BCE-GTK
BCE-GTK
BCE-GTK
BCE-KTK

gazdálkodási és menedzsment alapképzési
szak
kereskedelem és marketing alapképzési szak
pénzügy és számvitel alapképzési szak
turizmus-vendéglátás alapképzési szak
emberi erőforrások alapképzési szak

magyar

-

magyar
magyar
magyar
magyar

-

Budapest, 2018. április 3.

Budapest, April 03, 2018

Központi Tanulmányi Igazgatóság

Central Study Directorate Board
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Training name in English, if training language is English

