Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Kari Hallgatói Juttatási Bizottság
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.

Pályázati felhívás
A Magyar Kormány intézkedései alapján a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán 2020.
március 16.-tól kezdődően Távoktatás lépett érvénybe, melynek értelmében a személyes
ügyintézés bizonytalan ideig szünetel. A Kari Hallgatói Juttatási Bizottság által a 2019/2020as tanév II. félévére kiírt pályázatok meghatározott leadási határideje (2020. március 20.) és
módja a kialakult helyzet miatt felfüggesztésre került.
Jelen állapotban a Debreceni Egyetemen a tanév rendje érvényben van, ezáltal a félévre kiírt
ösztöndíjak leadására új módszert dolgoztunk ki, melynek részletes leírása olvasható lentebb.
A DE Térítési és Juttatási szabályzata alapján 2019/2020-as tanév II. félévére kiírt
ösztöndíj pályázatok:
A.
-

Határidővel rendelkező pályázatok:
Egyszeri Kiemelt szakmai és tudományos Ösztöndíj
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Mesterképzési szakmai ösztöndíj

B. Félév során folyamatosan hatályban lévő pályázatok:
- Terepgyakorlati ösztöndíj
- Egyszeri szociális ösztöndíj
A pályázatok módosított leadási határideje a fentebb említett (Határidővel rendelkező
pályázatok) ösztöndíjak esetében: 2020. április 15. (szerda) 23:59
A félév során folyamatosan hatályban lévő ösztöndíjak esetében a beérkezés és feldolgozás
folyamatos legkésőbb 2020. május 20.-ig tudjuk fogadni őket.
A pályázatok részletes leírása megtekinthető a Kar hivatalos honlapján, melynek linkje itt
található: https://foh.unideb.hu/hu/osztondij-palyazatok-i
A 2019/2020-as tanév II. félévére kiírt ösztöndíj pályázatok leadási módja a távoktatás
ideje alatt a következőképpen alakul:
-

a pályázati űrlapok megtalálhatóak az alábbi linkeken:
o Egészségügyi Kar hivatalos honlapja: https://foh.unideb.hu/hu/osztondijpalyazatok-i
o Hallgatói Önkormányzat hivatalos oldala: https://deekhok.webnode.hu/palyazatok/
o Debreceni Egyetem kollégiumi portálján: https://koli.unideb.hu/

-

a pályázati űrlap letöltését és nyomtatását követően az űrlap kitöltése olvasható
kézírással történjen, aláírással hitelesítve.
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-

a kitöltött és aláírt űrlapok/űrlapokat pdf formátumban számítógép vagy telefon
segítségével kizárólag szkennelt formában tudjátok elküldeni a Hallgatói
Önkormányzat hivatalos email címére: de.ekhok.n7@gmail.com

-

a szkennelt pdf dokumentum, illetve az igazoló dokumentumok neve az alábbiak
szerint történjen: EK-saját név-2020. Az igazoló dokumentumok elnevezése is ezek
alapján történjen, annyi kiegészítéssel, hogy sorszámozzátok őket az alábbiak szerint:
EK-saját név-2020/1…

-

Azon pályázatok esetében, ahol oktatói igazolás szükséges a pályázat érvényességéhez
az lenne a kérésünk, hogy az oktatóval egyeztetve kérjenek és továbbítsanak min.5
max.10 mondatban megfogalmazott Word dokumentumot, mely tartalmazza az
illetékes oktató támogatását az ösztöndíj odaítéléséhez. A dokumentum tartalmazza
még továbbá az oktató teljes nevét, tanszékét, amelyen oktat, illetve elérhetőségét. A

-

dokumentum aláírása érvényes sk. címszóval ellátott névvel.

Tájékoztatunk Titeket, hogy a határidőn túl benyújtott, továbbá az olvashatatlan, nem
megfelelően kitöltött és továbbított pályázati űrlapokat nem áll módunkban elbírálni!
Továbbá a rendkívüli helyzetre való tekinttel szeretnénk felhívni a figyelmeteket az
Adatkezelési tájékoztató az ösztöndíj pályázatok online tárolásáról megnevezésű
EKKHJB/2019II./04 iktatószámú adatkezelési tájékoztató tartalmára. Kérünk Titeket, ezen
dokumentumot részletesen és figyelmesen olvassátok végig!
Adatkezelési tájékoztató az ösztöndíj pályázatok online tárolásáról megnevezésű
EKKHJB/2019II./04 iktatószámú adatkezelési tájékoztató megtalálható az alábbi linkeken:
o Egészségügyi Kar hivatalos honlapja: https://foh.unideb.hu/hu/osztondijpalyazatok-i
o Hallgatói Önkormányzat hivatalos oldala: https://deekhok.webnode.hu/palyazatok/
Kelt.:Nyíregyháza, 2020. 03. 30

Bodnár Vivien
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Hallgatói Önkormányzat
tanulmányi és szociális alelnöke és a
Kari Hallgatói Juttatási Bizottság elnöke
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