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A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara  

a Debreceni Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 13/A §. alapján 

pályázatot hirdet 

a 2023 februárjában tanulmányaikat megkezdett mesterszakos hallgatók számára  

 

MESTERKÉPZÉSI SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJRA*. 
 

Pályázhatnak azok a hallgatók, akik: 

● 2022/23/2. félévben első évfolyam első félévére beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkeznek a BTK bármely mesterszakos, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos 
képzésében**,  

● a 2022/23/2. félévben legalább 20 felvett kredittel rendelkeznek,  

● az alapképzésben legalább 3.00 összesített korrigált kreditindexet értek el, 
 ● az alapképzési oklevelük legalább jó minősítésű. 

 

Az elbírálás szempontjainak sorrendje: 

1. az alapképzésben nyújtott teljesítmény (összesített korrigált kreditindex), 
2. az alapképzési oklevél minősítése, 

3. a 2022/23/2. félévben felvett kreditek száma, 

4. nyelvvizsgák.  

A mesterszakos szakmai ösztöndíj egyszeri juttatás,  

folyósítására 2023 áprilisában kerül sor.  

Az ösztöndíj mértéke legalább 15000, legfeljebb 30000 Ft.  
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 10. (péntek) 12.00 óra, 

helye: személyesen: Tanulmányi Osztály, III. emelet, 330. szoba, postai úton: DE-BTK TO 4002 

Debrecen, Pf. 400, email-en: bertalan.ibolya@arts.unideb.hu 

A pályázati űrlapok a BTK honlapjáról tölthetők le (http://btk.unideb.hu). 

Csatolandó dokumentumok***:  

- nem szükséges, ha a Debreceni Egyetem bármely karán volt alapszakos hallgató; 
- ha nem a Debreceni Egyetem alapszakos hallgatója volt, csatolja  

o leckekönyvének / E-indexének / törzskönyvi kivonatának másolatát az összesített 

korrigált kreditindex kiszámíthatóságához! Mivel a félévek zárási adataira - felvett 
kreditek és teljesített kreditek száma, tanulmányi átlag stb. adatokra van szükség, ezért 

oklevélmelléklet, tárgyteljesítési lap, kreditlista nem fogadható el!  

o oklevél másolatát a minősítés megállapításához. Ha az oklevélen nem szerepel a 

minősítés, a minősítést tartalmazó dokumentum másolatát csatolja! 
 

Debrecen, 2023. február 21. 

 
Dr. Takács Levente s.k. 

oktatási dékánhelyettes 
 

 

* Az ösztöndíjban a kar mesterképzéseire első évfolyam első aktív félévére beiratkozott állami ösztöndíjas, nappali tagozatos 

hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet. 
** Az a mesterszakos hallgató is pályázhat, aki 2022 februárjában beiratkozott és 2 passzív félév után a 2022/23/2. félév az 
első aktív féléve. 
***Azt a hallgatót, aki nem a kért mellékletet nyújtja be, a kar formai okok miatt kizárja a pályázatra jogosultak közül! 


