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SZABÁLYZAT A VÉGZŐS HALLGATÓK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 
TÖBBÉVES PROGRAMRA VONATKOZÓAN 

 
 1. Cikk. – (1) Jelen szabályzat meghatározza a romániai lakhellyel rendelkező 
végzős hallgatók támogatásáról szóló ösztöndíj odaítélésének módját és feltételeit. 
 (2) - Az ösztöndíjprogram egy olyan anyagi támogatási forma melyet 
Sepsiszentgyörgy város helyi költségvetéséből biztosítanak és melynek célja a hallgatók 
teljesítményének a növelése és szakmai képességeinek fejlesztése. 
 (3) - A Helyi Tanács évente 100.000 lej összegben hagyja jóvá az ösztöndíj értékét. 
 (4) - Az odaítélt ösztöndíjak száma a (3). bekezdésben előírt összeg kimerülésével 
zárul le. 
 2. Cikk. -A végzős hallgatók támogatásáról szóló ösztöndíjprogram keretén belül, a 
pályázók évente az alábbi ösztöndíj-kategóriákban részesülhetnek: 
 a) ösztöndíj az alapképzésben résztvevő hallgatók számára, 
 b) ösztöndíj a mesterképzésen résztvevő hallgatók számára, 
 c) ösztöndíj a doktoranduszok számára. 
 3. Cikk. - Ahhoz hogy ezen ösztöndíjak bármelyikére jogosultak legyenek, a 
pályázók a következő feltételeknek kell megfeleljenek: 
 a) Romániai lakhellyel kell rendelkezniük. Amennyiben nem rendelkeznek 
sepsiszentgyörgyi lakhellyel, a kutatott témának kapcsolatban kell állnia Sepsiszentgyörgy 
várossal 
 b) Nappali vagy látogatás nélküli (alap, mester vagy doktori) képzésen vegyenek 
részt bárhol a világban, bármilyen, az adott ország által hivatalosan elismert felsőfokú 
tanintézményben az ösztöndíjat megpályázó iratcsomó benyújtásának évében 
 c) Az ösztöndíjat megpályázó iratcsomó benyújtásának időpontjában kevesebb, 
mint 35 évesek legyenek 
 d) Egyetemi alap, mesteri- vagy doktori disszertációjuk előkészítésén dolgozzanak 
a folyó tanévben. 
 4. Cikk. - Az ösztöndíjra pályázók iratcsomójának a következőket kell 
tartalmaznia: 

a) EuroPass önéletrajzot 
b) személyazonossági igazolvány másolatát 
c) a felsőfokú tanintézmény által kibocsátott igazolást, amely tartalmazza a 

hallgatói viszonyt bizonyító adatokat 
d) a felsőfokú intézmény által kibocsátott igazolást, amely tartalmazza az 

előző, befejezett tanév átlagát (minden befejezett tanév) 
e) a szabályzat szerves részét képező jelentkezési űrlapot kitöltve és aláírva 
f) a kutatási terv PDF változatát (max. 4 oldal), 
g) a kutatási terv összefoglalóját PDF változatban (Max. 0,5 oldal), 
h) az irányító tanár ajánlását, amelyben tanúsítja a dolgozat egyediségét és 

eredetiségét 
i) okiratokat, amelyek bizonyítják különböző konferenciákon való részvételt 

(okiratok, jelentkezési űrlapok, részvételi bizonylatok, stb.) 
j) az iratcsomó tartalmazhat más, a kérelmező által fontosnak tartott iratokat. 

 5. Cikk - (1) Az ösztöndíj megpályázására összeállított iratcsomót elektronikus 
(CD, DVD, USB), vagy nyomtatott formátumban a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri 
Hivatal székhelyén az Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájában lehet leadni, 
illetve a jelentkezési űrlap másolatát on-line kell küldeni a kinga.sandor@sepsi.ro e-mail 
címre az évente megállapított határidőn belül. 
 (2) Amennyiben az iratcsomót elektronikus formátumban nyújtják be, a 4. cikk. d 
betűjében meghatározott igazolások eredeti változatát 1 évig meg kell tartani. 



 6. Cikk. – A romániai lakhellyel rendelkező diákok, kivéve a sepsiszentgyörgyi 
lakhellyel rendelkező diákok pályázatainak elbírálási feltételei: 

a) kitűnő (kutatási) eredmények a választott szakterület terén, kiadványok (5 
pont/kiadvány és plusz 3 pont, amennyiben díjazva volt - Max. 25 pont). 

b) pont adódik a diák tanulmányi évi általánosára (nem a folyó év 
általánosára).  
  6-7 közti általános 1 pontot ér. 

  7,01-8: 3 pont 
  8,01-9: 6 pont 
  9,01-9,5: 10pont 
  9,51-10: 15 pont 
 Minősítések esetében: 
  kielégítő: 3 pont 
  jó: 6 pont 
  nagyon jó: 9 pont 
  kitűnő: 15 pont 
c) tudományos konferenciákon való részvétel (helyi konferencián való 

részvétel-1 pont, regionális konferencián való részvétel-3 pont, országos konferencián való 
részvétel-6 pont, nemzetközi konferencián való részvétel-10 pont. Max. 20 pont). 

d) a választott témának helyi hasznossága legyen, a kutatások 
Sepsiszentgyörggyel kapcsolatosak legyenek (1-10 pont) 

e) a kutatás eredménye alkalmazható legyen a helyi közigazgatás, gazdaság, 
egészségügy, turisztika, oktatás, mezőgazdaság, kultúra vagy ifjúsági területeken,  

f) innovatív jelleg, valamint a kutatás sepsiszentgyörgyi vonatkozású (1-10 pont) 
 7. Cikk. – Sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező diákok pályázatainak elbírálási 
feltételei: 

a) kitűnő (kutatási) eredmények a választott szakterület terén, kiadványok (5 
pont/kiadvány és plusz 3 pont, amennyiben díjazva volt-Max. 25 pont) 

b) pontok adhatóak a diák tanulmányi évi általánosára (nem a folyó év 
általánosára).  

  6-7 közti általános 1 pontot ér. 
  7,01-8: 3 pont 
  8,01-9: 6 pont 
  9,01-9,5: 10pont 
  9,51-10: 15 pont 
 Minősítések esetében: 
  kielégítő: 3 pont 
  jó: 6 pont 
  nagyon jó: 9 pont 
  kitünő: 15 pont 
c) tudományos konferenciákon való részvétel (helyi konferencián való 

részvétel-1 pont, regionális konferencián való részvétel-3 pont, országos konferencián való 
részvétel-6 pont, nemzetközi konferencián való részvétel-10 pont. Max. 20 pont) 

d) a kutatásnak bármilyen témája lehet, de plusz pontokat ér, hogyha 
Sepsiszentgyörgyre vonatkozik (0-10 pont) 

e) a kutatás eredménye alkalmazható legyen a közigazgatás, gazdaság, 
egészségügy, turisztika, oktatás, mezőgazdaság, kultúra vagy ifjúsági területeken  

f) innovatív jelleg (1-10pont) 
 8. Cikk. – (1) Az ösztöndíjban, a pontszámok összesítése után a legnagyobb 
pontszámot elért hallgatók részesülnek. 
 (2) Teljes egyenlőség esetén, az értékelés a pontozási rendszer e betűjénél 
meghatározott feltétel szerint történik. 
 9. Cikk. - (1) Az ösztöndíjban részesülő, alap- vagy mesterképzésen résztvevő 
hallgatók kötelesek minden év június 30-ig, a doktoranduszok minden év szeptember 30-ig 



a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal székhelyén az Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási 
és Iktató Irodájában leadni alapképzési dolgozatukat, mesteri vagy doktori dolgozatukat 
nyomtatott és elektronikus formátumban, ellenben kötelesek az ösztöndíj címén kapott 
összeg visszafizetésére. 
 (2) A dolgozatokat magyar, román vagy angol nyelven készíthetik. 
 10. Cikk. – Az ösztöndíj odaítélése után a hallgató köteles megemlíteni a 
finanszírozót minden, a dolgozatát érintő bemutatón. A dolgozattal egy időben köteles 
leadni mindazon okiratokat vagy fényképeket, amelyek igazolják a jelen cikkelyben foglalt 
kötelezettségek betartását. 
 11. Cikk. - Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának, az Elbíráló Bizottság javaslata 
alapján joga van visszavonni az ösztöndíjat, hogyha azt tapasztalja, hogy a hallgatónak 
nem megérdemelt módon volt odaítélve az ösztöndíj, okirat-hamisítás miatt, ez esetben a 
hallgató köteles az ösztöndíj címén kapott összeg teljes visszafizetésére és tettei jogi 
következményeinek az elviselésére. 
 12. Cikk. - (1) Az iratcsomók elbírálása elleni fellebezések, valamint a 11. Cikk. 
előírásainak a be nem tartására vonatkozó felülvizsgálati eljárások megoldása a fellebező 
bizottság hatáskörébe tartozik, melyet a polgármesteri rendelet nevez ki 2 nappal a 
pályázat felhívás eredményének nyilvánossá tétele után. 
 (2) A fellebezések a benyújtástól számított 48 órán belül kerülnek elbírálásra, az 
ezzel kapcsolatos határozat a fellebbezővel 24 órán belül közlésre kerül. 
 13. Cikk. A sepsiszentgyörgyi helyi hatóságok birtokában levő információk, 
dokumentumok, a titkosítottak kivételével, szabadon felhasználhatók a kutatási terv 
kivitelezésénél. Valamint kiutalható más, nem anyagi jellegű támogatás is. 
 14. Cikk. - Egy pályázati kiírás alkalmával egy jelentkező több kategóriában is 
részesülhet ösztöndíjban, a jogosultsági feltételeknek megfelelően. 
 15. Cikk. - Az ösztöndíjban részesülő hallgatóknak be kell mutatniuk a 
dolgozatukat egy ebből a célból megszervezett konferencia keretén belül az ösztöndíjra 
való jogosultság évében. 
 16. Cikk - Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala minden évben október 1-je és 
március 30-a közt határozza meg a program teljesítési időpontjait. 
 17. Cikk. – (1) Az alapképzésben és doktorandusz képzésben résztvevő diákok 
esetében az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár 40 pont, míg a mesteris hallgatók 
esetében 30 pont szükséges az ösztöndíj elnyeréséhez. 
 (2) Az ösztöndíj értéke 300 lej/hónap/személy az alapképzésben résztvevő 
hallgatók számára, 500 lej/hónap/személy a mesterképzésen résztvevő hallgatóknak, és 
1000 lej/hónap/személy a doktori képzésen résztvevő hallgatók számára. Az ösztöndíjak 
folyósításának időtartama 4 hónap. 


