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I. Bevezető rendelkezések 

1) A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME), mint Támogató és a Partiumi 

Keresztény Egyetem (PKE), mint Támogatott között megkötött Támogatási szerződés 

alapján a PALLAS ATHÉNÉ KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM keretében 

támogatható hallgatók létszáma: 22 fő (15 fő alapképzés, továbbá 7 fő mesterképzésen). 

20 fő ösztöndíját a támogató, 2 ösztöndíjat az önrész terhére a PKE biztosítja. 

2) Költségvetés: A támogatásra felhasznált teljes keret 6.660.000 HUF, amiből a PADME 

6.000.000 forinttal járul hozzá a programhoz, a fennmaradó rész a PKE önrészét képezi. 

A PKE által biztosított 660.000 HUF önrészt a PKE-GTK kiegészítő ösztöndíjalapjából 

finanszírozza.  

3) Támogatott szakok: A támogatni kívánt szakok a 2019/20-as és a 2020/21-es tanévben 

a PKE-GTK Gazdaságtudományi Tanszékének alap és mesterképzései: Bank és 

pénzügyek (BSc), Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana 

(BSc), Menedzsment (BSc), Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje (MSc), 

Idegenforgalmi gazdálkodás (MSc). 

 

II. A Pallas Athéné Kiválósági Program Ösztöndíjbizottsága 

1) A Bizottság létszáma: A beérkezett pályázatokat a Pallas Athéné Kiválósági Program 

ösztöndíjbizottsága (továbbiakban: Bizottság) értékeli. A Bizottság létszáma öt fő, egy 

elnök és négy bizottsági tag alkotja.  

2) A Bizottság tagjainak a kiválasztása: A Bizottság elnökét és három tagot a PKE 

rektora nevezi ki. Az elnök feladata a testület szabályszerű működése, a bizottsági 

ülések összehívása és levezetése. A Rektor a bizottságban való részvételre a PKE 

tudományos igazgatóját, a GTK dékánhelyettesét és a Gazdaságtudományi tanszék 

vezetőjét kéri fel. Az ötödik, szavazati joggal rendelkező tagot a PADME delegálja a 

Bizottságba.  

3) A Bizottság tagjai a 2020-as évben: A Rektor felkérése alapján a 2020-as évben a 

Bizottságot Dr. Szilágyi Ferenc, a PKE-GTK dékánja vezeti. Tagok: Dr. Debrenti 

Edit PKE tudományos igazgató, Dr. Szász Erzsébet GTK dékánhelyettes, Dr. Veres 

Edit GTT tanszékvezető, a Támogató (PADME) szavazati joggal bíró képviselője. 

4) A bizottság működése: A Bizottság egy év során legalább három alkalommal rendes 

ülést tart, amelynek során elbírálja a pályázatokat és elfogadja, illetve közzéteszi 

annak az eredményét, illetve két alkalommal (5 ill. 10 hónap után) megvizsgálja és 

kiértékeli az ösztöndíjasok beszámolói alapján a pályázói teljesítményt. Szükség 

esetén rendkívüli ülés is összehívható. Az bizottsági ülés határozatképességéhez 

legalább az elnök és három tag jelenléte szükséges. A bizottság csak és kizárólag 

többségi döntéshozatallal dönt. A bizottság döntései nyilvánosak, az ösztöndíjprogram 

honlapján nyilvánosságot kapnak (gtk.partium.ro/hallgatók/). Amennyiben bármelyik 

ösztöndíjas hallgató a képzési időnek megfelelően az ösztöndíjas időszak közben 

befejezi, vagy megszakítja a tanulmányait – a kiesett hallgató helyét az 

Ösztöndíjbizottság újabb pályázat nélkül jogosult betölteni, a feltételeket teljesítő, az 

aktuális kiírásban pályázó, de ösztöndíjat nem nyert, a rangsorban soron következő 

hallgatóval. 
 



 
 

 

III. Pályázati felhívás 

A pályázatot a PKE-GTK dékánja írja ki és teszi közzé a PKE egyetemi (www.partium.ro) 

és kari honlap (www.gtk.partium.ro) hallgatói felületein. A felhívás szövegét a meghirdetés 

előtt a PADME Alapítvány hagyja jóvá. A pályázati kiírás kötelező tartalmi elemei:  

1) a pályázat kiírásának helye és időpontja 

2) pályázatra jogosultak köre 

3) pályázat benyújtásának módja és helye 

4) pályázat benyújtásának határideje 

5) a pályázathoz csatolandó mellékletek listája,  

6) a kapcsolattartás formáit a pályázó és a pályázat kiírója közt,  

7) a pályázat elbírálási feltételeire,  

8) hogy az Ösztöndíjprogram a PADME Alapítvány támogatásával valósul meg. 

 

IV. A pályázatban résztvevők jogai és kötelességei 

1) A pályázó elfogadja a pályázati kiírásban foglalt pályázati feltételeket. 

2) A pályázati kiírásban *-al megjelölt mezők kitöltése kötelező. 

3) A pályázók kötelesek határidőre beküldeni a pályázatot a pályázati kiírásban megadott 

mód és hely alapján. Amennyiben ez nem valósult meg, nem befogadható a pályázat. 

4) A pályázó köteles a pályázati felhívásban és a pályázati kritériumrendszerben foglaltak 

alapján alátámasztani teljesítményét. 

5) A pályázó köteles a pályázatot a valóságnak megfelelően kitölteni, ellenkező esetben az 

ösztöndíjbizottság mérlegelése alapján, valamint a bizottság elnökének jóváhagyásával, 

kizárható az adott évi pályázatból. 

6) A pályázónak jogában van fellebbezni a bizottság határozata ellen a kiértesítéstől 

számított nyolc napon belül. 

 

V. Az ösztöndíjak kifizetése 

1) Az ösztöndíj odaítéléséről/oda nem ítéléséről a Bizottság elektronikus levélben 

személyesen tájékoztatja a pályázókat, továbbá az eredményt, a gtk.partium.ro oldal 

hallgatói felületén is közé teszi.  

2) A pályázóknak küldött elektronikus kiértesítő levél tartalmazza a pályázat eredményét, 

a végleges pontszámot, illetve nyertes pályázat esetén a havi ösztöndíj RON-ra 

átszámított összegét.   

3) A „Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram” kifizetése a források rendelkezésre 

állása esetén lehetséges.  

4) Az ösztöndíjak kifizetéséről az egyetem rektora dönt a program ösztöndíjbizottságának 

javaslata alapján.  

5) Az ösztöndíj kifizetése banki átutalással történik a hallgatónak a pályázati űrlapon 

megadott számlaszámára.  

6) Amennyiben adó és járulék kifizetési kötelezettség merül fel az ösztöndíj kifizetések 

után azt az Egyetem köteles saját forrásából átvállalni az egyetem szabályzatainak és 

az adott egyetem országának törvényei szerint.  

7) A hallgató viseli a felelősséget azért, ha az ösztöndíjat nem kapta meg azon okból, hogy 

a pályázati űrlapon helytelen számlaszámot tüntetett fel.  

8) Az ösztöndíj kifizetése felfüggesztésre kerül, ha a hallgatónak megszűnik a hallgatói 

jogviszonya, vagy felfüggeszthető, ha fegyelmi eljárás indul ellene. A további 

ösztöndíj kifizetéséről a rektor a hallgató kötelezettségeinek megsértéséről szóló 

eljárás befejezését követően dönt.  

9) A jogtalanul felvett ösztöndíjat a hallgató köteles külön szabályozás alapján 

visszatéríteni. 

 

 

http://www.partium.ro/
http://www.gtk.partium.ro/


 
 

 

VI. Kritériumrendszer 

A pályázatban való részvétel alapfeltételét képezik az alábbiak: 

1) A „Pallas Athéné Kiválóság Ösztöndíj” odaítélése kizárólag a jelen szabályzat hatálya 

alá esik, és ebben a PKE Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjbizottsága illetékes. A PKE 

általános ösztöndíjszabályzata és a kari ösztöndíjbizottságok illetékessége nem terjed ki 

a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogramra. 

2) A Bizottság döntését követően nyolc nap áll rendelkezésre fellebbezésre. A fellebbezést 

a GTK dékánja által kinevezett háromtagú eseti bizottság bírálja el, amely bizottság 

személyi összetételében nem egyezhet az Pallas Athéné Kiválósági 

Ösztöndíjbizottsággal, és annak tagja egy főállású oktató a PKE Gazdaságtudományi 

Tanszékről, a GTK kari főtitkár, illetve az egyetem jogtanácsosa. A Támogatónak 

jogában áll szavazati joggal bíró tagot kinevezni a Fellebbezési Bizottságba. 

3) Valamennyi felsorolt eredménynek/tevékenységnek igazolhatónak kell lenni és a 

pályázást megelőző két lezárt félév időszakára kell vonatkoznia. 

4) A minimális kritérium az alapfeltételek teljesítése mellett legkevesebb 20 pont elérése. 

A pontszám alapján rangsorolt pályázatokból az első 22 legnagyobb pontszámmal 

rendelkező hallgatóval köthető ösztöndíjszerződés. Pontegyenlőség esetén a 

tudományos, majd a tanulmányi pontszám élvez prioritást.  

5) A Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjbizottság az alábbi nyilvánosan közzétett 

(gtk.partium.ro/hallgatók) kritériumrendszer szerint értékeli a pályázatokat: 

 

Kategória Tanulmányi átlag (az utolsó két lezárt 

szemeszter átlaga) 

 

I. 
T

an
u
lm

án
y
i  

8,00 alatti átlag nem jogosult a Kiválósági 

Ösztöndíjra 

8,00 – 8,50 10 pont 

8,50 – 9,00 20 pont 

9,00 – 9,50 30 pont 

9,50 – 10 40 pont 

A kötelező 60 fölött megszerzett további 

kreditek 

1 pont/kredit 

B2-es szintű nyelvvizsga1 10 pont*nyelv 

C1-es szintű nyelvvizsga 20 pont*nyelv 

II. 
T

u
d

o
m

án
y

o
s 

OTDK részvétel 20 pont/társszerző 

PTDK 10 pont/társszerző 

Egyéb egyetemi TDK vagy verseny 10 pont/társszerző 

Publikáció (ISBN vagy ISSN számmal 

rendelkező kiadványban – pl. Staféta) 

20 pont/társszerző 

Egyéb tudományos előadás 6 pont/társzerző 

Egyéb dolgozat 6 pont/társzerző 

Jelentős szakmai teljesítmény 5 pont 

Aktív szakkollégiumi tagság 5 pont 

Egyetemi kutatásban való részvétel 5 pont/kutatás 

III. E
g

y
éb

 

PKED vezető / aktív tag (pontozás lásd 

szabályzat) 

10 / 5 pont 

PKE Szenátusi, GTK Kari tanácsi tag 5 pont 

PKE PR tevékenység (speciális ösztöndíj 

nélkül) 

5 pont 

 
1 Elismert nyelvvizsgák: PKE-Colloquia, magyarországi államilag elismert nyelvvizsga, Colloqiua által honosított 
egyéb romániai nyelvvizsga 



 
Jelentős sporteredmény 5 pont/eredmény 

Tanszéki konferencián szervező 5 pont/konferencia 

Egyéb méltányolható tevékenység 5 pont/tevékenység 

 

 

 

Nagyvárad, 2020. március 23. 

 

Dr. Pálfi József        Dr. Szilágyi Ferenc  

rektor         dékán 

Partiumi Keresztény Egyetem      PKE-GTK 


