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GEORGIKON  ÖSZTÖNDÍJ 
 

Javította:_____________________ Dátum: 2014. 11. ____. Pontszám:________ 

 Az űrlapot nyomtatott NAGYBETŰKKEL, olvashatóan kérjük kitölteni! 

A pályázó személyes adatai: 
 

Név:…………………………………………………………………………Szak:……………….……………………Neptun kód:________ 
Állandó lakcím:   
  

Ideiglenes lakcím:  
 

E-mail cím:…………….........@………….....  Mobil: ……………………….. 
 

Számlaszám:
1 

 

A pályázó tanulmányi eredményei: 
 Ösztöndíj index:

 2
 Nyelvvizsga (legalább középfok) Szint/Típus 

4 

2013/2014. I. félév ösztöndíj indexe  ……………...nyelv  

2013/2014. II. félév ösztöndíj indexe  ……………...nyelv  

A pályázó tudományos tevékenységének, elért eredményeinek bemutatása: 3 
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A pályázó közösségi-, kulturális-, sporttevékenységének bemutatása: 3 

( pl: öntevékeny körök-, rendezvények szervezése, stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallgatói Nyilatkozat: 

Alulírott a Pannon Egyetem Georgikon Karának nappali / levelező tagozatos hallgatója kijelentem, hogy a 

benyújtott adataim a valóságnak megfelelnek. Vállalom azt, hogy bármelyik fénymásolt dokumentum eredeti 

példányát egy héten belül bemutatom. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a felsőoktatásról szóló 

2005. évi CXXXIX. törvény 70. §-a értelmében fegyelmi eljárást és az általam felvett Georgikon Ösztöndíj teljes 

összegének visszafizetését vonja maga után.  

Alulírott kijelentem, hogy az igénylési feltételekkel egyet értek és elfogadom, továbbá hozzájárulok, hogy az 

Ösztöndíj Bizottság igénylési adataimat ellenőrizze. 

Az Ösztöndíj Bizottság határozatának fellebbezésére nincs lehetőség. 

Kelt: ………………… 2014. …………… hó …..nap 

 

……………………………. 

a pályázó aláírása  
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Kitöltési útmutató 

 Az adatlap vastagon keretezett vonalait kérjük szabadon hagyni. 

 Aki a megadott határidőig az adatlapot nem adja be, az adott félévben nem részesülhet a Georgikon 
Ösztöndíjban. 

 Az igényléshez feltétlenül csatolni kell az alábbiakban felsorolt, megfelelő pontokhoz tartozó 
igazolásokat! 

 

Az igénylés nem kerül elbírálásra, ha: 
- a közölt adatok nem fedik a valóságot, 
- a pályázó túllépte a beadási határidőt, 
- az igénylés nem tartalmazza a megfelelő igazolásokat 
- az adatlap nincs aláírva 
 

A Georgikon Ösztöndíjra nem pályázhatnak: 

 A Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók 

 A képzési időn túl lévő hallgatók 

 PhD hallgatók 
 

Érvényes a 2014/2015 tanév I. félévében Georgikon Ösztöndíj benyújtásához. 

Beadási határidő 2014. október 30. 10:00, „A” épület I. emelet. 143. iroda.  

( Kondorosyné Varga Erika ) 

 

Megjegyzések: 

1. Amire a támogatás megítélése esetén az ösztöndíj utalását kéri. 
2. Csatolja a Tanulmányi Osztálytól kikért, pecséttel ellátott igazolást! 
3. Csatolja megjelent publikációinak fénymásolatát (pl. egyetemi, kari újságban, tudományos szaklapban, 

konferencia kiadványban valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb cikkek bármely más folyóiratban)! 
4. Csatolja nyelvvizsga bizonyítványa(i) fénymásolatát! 

 

 

 


