PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar felsőbb éves, alap- és mesterszakos hallgatói számára
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2015-2016-OS TANÉVRE
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara pályázatot hirdet
kollégiumi férőhely betöltésére a 2015-2016-os tanévre (5 vagy 10 hónapra) felsőbb évfolyamos
hallgatók részére.
A Kar a férőhelyeket az alábbi kollégiumban biztosítja:
Ludovika Campus Kollégium (1083 Budapest, Ludovika tér 2.): 40 férőhely

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata (továbbiakban: KSzMSz)
rendelkezik a kollégiumi felvételről (elhelyezésről).
A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar felsőbb évfolyamos kollégiumi felvételére
(elhelyezésére) pályázhatnak azok a közszolgálati ösztöndíjas és önköltséges alap- és
mesterképzésben, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók,



akik a 2015-2016-os tanévben alapképzés II. vagy III., illetve mesterképzés II.
évfolyamán folytatnak tanulmányokat,
akiknek az állandó lakhelye Budapesttől 30 km-nél nagyobb távolságra van.

Kollégiumi elhelyezésben – jogállásra való tekintet nélkül – nem részesülhet az a hallgató, akivel
szemben az előző tanulmányi félévben fegyelmi eljárás indult, és legalább „kedvezmények és
juttatások csökkentése, illetve megvonása” vagy annál súlyosabb szankciót szabtak ki vele szemben.
Kollégiumi felvételt kizáró ok a hallgatói jogviszony szüneteltetése.
A kollégiumi felvétel egy félév vagy egy tanév (5 vagy 10 hónap) időtartamára szólhat, minden
további időszakra újbóli pályázatot kell benyújtani. A felvételkor megjelölt időtartam (5, 10 hónap)
előtt a kollégiumból kiköltözni (a férőhelyről lemondani) csak orvosi igazolás alapján vagy egyéb
különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: családi tragédia) lehet, további díjfizetési kötelezettség
nélkül. Minden egyéb esetben (kiköltözés, férőhelyről való lemondás) a hallgató köteles megfizetni a
hátralévő időtartamra (határozott idő esetén a határozott idő végéig, más esetben az aktuális félév
végéig) esedékes kollégiumi térítési díj 50 %-át. (KSzMSz 22. § (2) bekezdés)

1083 Budapest, Ludovika tér 2. | Tel: (1) 432-9000
Postai cím: 1441 Budapest, Pf.: 60. | Email: netk@uni-nke.hu

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A pályáztatási rendet a KSzMSz,, a pályázó szociális helyzetének tekintetében a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ), valamint
jelen Pályázati felhívás szabályozza.
A pályázat meghirdetésének időpontja: 2015. június 12.
Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag a Neptun-rendszeren keresztül lehet pályázni
2015. június 22. és 2015. július 10-e közötti időszakban.
A kollégiumi jelentkezés a HWEB-en keresztül az ügyintézés menüpontban kezdeményezhető.
A Neptun-rendszerben való jelentkezés menete sematikusan a következő:
HWEB > Ügyintézés > Kollégiumi jelentkezés > kollégium kiválasztása >jelentkezés > űrlap kitöltése,
mellékletek csatolása > kérvény leadása.
A kollégiumi pályázat, mely magában foglalja az igazolások feltöltését is, a Neptun-rendszerben
történő beadásának határideje: 2015. július 10. 24,00 óra.
A Pályázati felhívás megtalálható a kari honlap Hallgatóknak/Kollégium/Letölthető dokumentumok
menüpont alatt
http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/letoltheto-dokumentumok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kollégiumi Szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/kollegiumi-szabalyzat_-hataly-2015_-ii_-21-tol.original.pdf
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata az alábbi linken érhető
el:
http://uni-nke.hu/uploads/media_items/hallgatoi-teritesi-es-juttatasi-szabalyzat_-hataly-2015_-ii_-1tol.original.pdf

A KOLLÉGIUMI FELVÉTEL FELTÉTELEI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
(KSzMSz szerint)
1.

A pályázatok (a felvétel) értékelésének szempontjai a pályázó szociális helyzete
alapján:

A pályázó szociális helyzetének figyelembe vétele a HTJSZ által a rendszeres szociális
ösztöndíjra vonatkozóan megállapított szempontrendszer alapján történik.
HTJSZ 5/1-2. számú melléklete tartalmazza a pályázó szociális helyzetére és lakhatási
körülményeire vonatkozó, a szociális helyzet elbírálása során figyelembe veendő adatokat, a
szükséges igazolások listáját, továbbá az 5/3. számú melléklet rendelkezik az értékelés
pontrendszeréről.
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A pontrendszer „Állandó lakóhely távolsága Budapesttől” táblázat első pontjában (20 km-en
belül 1 pont) megadott pontszám a kollégiumi felvételi pályázat esetén nem, a táblázat
második pontjában (21-40 km között 2 pont) megadott pontszám csak a Budapesttől 30 kmnél nagyobb távolságra lévő lakóhely esetén kerül beszámításra.
A pontrendszer „Lakhatási körülmények” táblázatából kizárólag az első sorban
((AL)bérletben lakó Pályázó (tartózkodási hely 5 pont)) és a harmadik sorban (Eltartott
állandó lakhelye (al)bérlemény 5 pont) meghatározott feltételekhez tartozó pontszámok
kerülnek beszámításra.
A pályázati adatlap tartalma az alábbi linken tölthető le:
http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/letoltheto-dokumentumok
A BNO kód-pontszám táblázat letölthető:
http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/letoltheto-dokumentumok

2.

A pályázatok (a felvétel) értékelésének szempontjai a pályázó tanulmányi
eredménye alapján:
A felsőbb évfolyamos pályázó utolsó aktív félévének tanulmányi átlageredménye a
Neptun-rendszerben nyilvántartott adatok alapján.
Az alap- és mesterképzésben részt vevő felsőbb évfolyamos pályázóknak adható
pontszámok a II. félévi tanulmányi átlageredmény alapján
Tan.
Tan. átlag
Pont
Tan. átlag
Pont
Pont Tan. átlag Pont
átlag
5,00
4,25-4,29
3,50-3,54
2,75-2,79
80
65
50
35
4,95-4,99
4,20-4,24
3,45-3,49
2,70-2,74
79
64
49
34
4,90-4,94
4,15-4,19
3,40-3,44
2,65-2,69
78
63
48
33
4,85-4,89
4,10-4,14
3,35-3,39
2,60-2,64
77
62
47
32
4,80-4,84
4,05-4,09
3,30-3,34
2,55-2,59
76
61
46
31
4,75-4,79
4,00-4,04
3,25-3,29
2,50-2,54
75
60
45
30
4,70-4,74
3,95-3,99
3,20-3,24
2,45-2,49
74
59
44
29
4,65-4,69
3,90-3,94
3,15-3,19
2,40-2,44
73
58
43
28
4,60-4,64
3,85-3,89
3,10-3,14
2,35-2,39
72
57
42
27
4,55-4,59
3,80-3,84
3,05-3,09
2,30-2,34
71
56
41
26
4,50-4,54
3,75-3,79
3,00-3,04
2,25-2,29
70
55
40
25
4,45-4,49
3,70-3,74
2,95-2,99
2,20-2,24
69
54
39
24
4,40-4,44
3,65-3,69
2,90-2,94
2,15-2,19
68
53
38
23
4,35-4,39
3,60-3,64
2,85-2,89
2,10-2,14
67
52
37
22
4,30-4,34
3,55-3,59
2,80-2,84
2,05-2,09
66
51
36
21
2,00-2,04
20

Tanulmányi átlag (súlyozott): a hallgató által megszerzett tanegység(rész)ek,
tanegység(rész)enkénti kreditértéke, minősítése szorzatainak összege, elosztva a tanulmányi
időszakban (II. félév) megszerzett kreditpontok összegével.
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3.

A pályázatok (a felvétel) értékelésének szempontjai a pályázó közösség érdekében
végzett tevékenysége és fegyelmi helyzete alapján:
a) a pályázó hallgatói közösségért végzett és tudományos munkája
A felsőbb évfolyamos pályázóknak közéleti munkáért adható pontszámok
Maximálisan elérhető
50 pont
HÖK választmányi tagság
40 pont
HÖK bizottsági tagság
40 pont
Egyéb kari, egyetemi közösségi tevékenység
40 pont
HÖK megbízott
30 pont
Szakkollégiumi tevékenység
20 pont
TDK tagság
10 pont
Demonstrátori tevékenység
5 pont

A közéleti tevékenységet igazolni kell! Az igazolást az 1. sz. melléklet kitöltésével kell benyújtani,
melyet az igazoló szervezet/szervezeti egység vezetője ír alá.
A közéleti tevékenységet igazoló nyomtatvány letölthető az alábbi linken:
http://netk.uni-nke.hu/hallgatoknak/kollegium/letoltheto-dokumentumok

b) a pályázó fegyelmi helyzete mínusz (negatív) pontokkal.
Kollégiumi felvétel során a pontszámok beszámításának megoszlása a felsőbb
évfolyamosok számára, ill. az évközben kiírt pályázat esetén:
 a hallgató tanulmányi átlaga 50 %-ban;
 a szociális és lakhatási körülményekkel kapcsolatos pontszáma 25 %-ban;
 a közösségért végzett munka 25 %-ban
számít be.
A kollégiumi férőhelyeinek feltöltése az adott kollégiumba pályázók pontszámai alapján
kialakított sorrend figyelembevételével történik. A kollégiumi felvételi eljárás során a
Kollégiumi Felvételi Bizottság megállapítja a kollégiumi férőhely biztosításának minimális
ponthatárát.

A felvételi kérelmek határidőn túli benyújtása, illetve valótlan adatok közlése, adatok
eltitkolása esetén a kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Az ilyen pályázatokat érvénytelenné
kell nyilvánítani.
A pályázatok a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumok (igazolások) hiányában az
igazolással érintett tények figyelembe vétele nélkül kerülnek elbírálásra.
A pályázó kérelmének beadásával tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Kollégiumok, a
Kollégiumi Felvételi Bizottság, és az illetékes Diákjóléti Bizottságok (a továbbiakban: DJB) a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. pontjában
felsorolt személyes adatait, igazolásait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint kezeljék, tárolják és
felhasználják az egyéb támogatások elbíráláshoz.
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Az adatok hitelességének ellenőrzése, vagy a család jövedelmi helyzetének pontosabb
felmérése céljából a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Kollégiumi Felvételi Bizottság
újabb igazolásokat is bekérhet.
Valótlan adatok közlése, hamis igazolások beadása a kollégiumi jogviszony (tagság) azonnali
megszüntetését vonja maga után.
A hallgatóval szemben – az Egyetem Hallgatóinak Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata szerint –
fegyelmi eljárás indul, amennyiben pályázatában valótlan adatokat, tényeket közöl. (HJTSZ) 16.§ (6))

A FELVÉTELI DÖNTÉS
A kollégiumi felvételi (elhelyezés) döntés és értesítés módjáról, valamint a jogorvoslat
rendjéről a KSzMSz 12-15.§ § rendelkezik.
A pályázó szociális helyzetének elbírálása a Hallgatói Tanulmányi, Szociális és Vizsgaügyek
Bizottságának hatáskörébe tartozik a HTJSZ 15. § (3) bekezdése, valamint a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján.
A Kollégiumi felvételi pályázatokkal kapcsolatos döntés a Neptun-rendszerben
2015. július 23-ig kerül kiküldésre.

Egyéb információk
A kari honlap Hallgatóknak/Kollégium menüpontja alatt a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos
tájékoztatók, is megtalálhatók lesznek.
További információkat a következő elérhetőségeken lehet kapni:




e-mail: ktk_kollegium@uni-nke.hu
Levélcím: 1441 Budapest Pf. 60.
Telefon: 432-9000

Kérjük, hogy kérdéseiket elsősorban elektronikus úton szíveskedjenek feltenni.
A kollégiumokkal, illetve a felvételivel kapcsolatos minden kérdéssel, problémával a fenti címeken,
telefonszámon lehet érdeklődni. Bármely más forrásból kapott információért, illetve azon levelekért,
amelyeket nem a fent megadott levélcímre küldenek, felelősséget nem vállalunk.
Budapest, 2015. június 12.

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatal és HÖK Kollégiumi Bizottság
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KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
IGAZOLÁSA
A NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR
KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSÁHOZ

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) …………………… (szervezet, szervezeti
egység)

………………………………

beosztású

vezetője

igazolom,

hogy

………………………. (név, Neptun-kód, szak, évfolyam) hallgató a 2014-2015-ös tanévben
az alábbi tevékenységet végezte és/vagy bizottsági tagsági feladatot látott el:

A tevékenységért
adható maximális
javasolt pontszám
pontszám
40 pont
40 pont
40 pont
30 pont
20 pont
10 pont
5 pont

Közéleti tevékenység
HÖK választmányi tagság
HÖK bizottsági tagság
Egyéb kari, egyetemi közösségi tevékenység
HÖK megbízott
Szakkollégiumi tevékenység
TDK tagság
Demonstrátori tevékenység

Kérem, hogy a Kollégiumi Felvételi Bizottság fent nevezett hallgató részére a kollégiumi
felvételi eljárás során a közéleti tevékenységéért járó többletpontokat megállapítani
szíveskedjen.

Budapest, 2015. .................... hónap ………. nap

PH

.....................................................
aláírás
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