Bursa Hungarica

Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázatokat Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013.
tanév második féléve és a 2013/2014. tanév első féléve)
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A benyújtandó pályázat kötelező
melléklete a jogviszony-igazolás arról, hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok
valamelyikében vesz részt.
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014.
tanév, a 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév).
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. „B” típusú pályázatra jelentkezők közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
FIGYELEM!
Az ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában a pályázás korábbi rendje megváltozott.
Csak az EPER-Bursa rendszerben elektronikusan kitöltött pályázatok érvényesek!
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A
regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói
az
EPER-Bursa
rendszerben.
Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel – hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás az egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelméről – együttesen érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Hiánypótlásra a pályázati beadási határidőig van lehetőség. A nem befogadott pályázatok a

bírálatban nem vesznek részt. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár
megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes
nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassák
el. A pályázatról további információk beszerezhetők a polgármesteri hivatalban, illetve
letölthetők http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013
internetes oldalról.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Tulok Gabriella oktatási szakreferens végzi
(Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 119., tel: 95/525-816, 95/525-810, email: tulok.gabriella@celldomolk.hu) hétfő, szerda, csütörtök napokon 8-12, valamint 13-16
óra között, illetve pénteken 8-12 óra között.
(Az Új Kemenesalja c. lapban megjelent 2012. november 15-i beadási határidőt a lap
nyomdába adása után módosította az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2012. november 23ra.)

