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rOggEvES PRoGRAMRA voNATKoz6a.N

1. Cikk. - (1) Jelen szabillyzat meghatfuozza a romhniai lakhellyel rendelkez6
v6gz6s hallgat6k litmogatdsar6l szdl6 rlsztdndij odaitdldsdnek m6djdt 6s felt6teleit.

(2) - Az dsztdndijprogram egy olyan anyagi t6mogat6si forma melyet
Sepsiszentgydrgy varos helyi krilts6gvet6s6b6l biztositanak 6s melynek celja a hallgat6k
teljesitm6ny6nek a novel6se 6s szakmai k6pessdgeinek fejleszt6se.

(3) - A Helyi Tan6cs dvente 100.000 lej osszegben hagyja j 6vd az rlsztdndij drt6kdt.

$) - Az odait6lt osztondijak szdma a (3). bekezd6sben el6irt <isszeg kimertil6s6vel
z6rul le. A hallgat6k egy kutat6ssal palyazhatnak minden kateg6ri6ban (alapkdpzds,
mesterk6pzds, doktori kdpz6s).

2. Cikk. -A vdgzds hallgat6k trlmogat6srir6l sz6l6 osztdndijprogram keretdn beliil, a
p 6ly 6z6k 6v ente az alilbbi 6 sztOndij - kate 96 ri 6kb an rd sze stilhetnek :

a) osztondij az alapkepzdsben rdsztvev6 hallgat6k szdmitra,
b) osztondij a mesterkdpz6sen r6sztvev6 hallgat6k szitmira,
c) dsztdndij a doktoranduszok szttmfrra.
3. Cikk. - Ahhoz hogy ezen dsztdndijak bdrmelyik6re jogosultak legyenek, a

palyazlk a kdvetkez6 felt6teleknek kell megfeleljenek:
a) Romaniai lakhellyel kell rendelkeznitik. Ameruryiben nem rendelkeznek

sepsiszentgydrgyi lakhellyel, a kutatott t6manak kapcsolatban kell 6llnia Sepsiszentgydrgy
varossal

b) Nappali vagy l6togat6s n6lktili (alap, mester vagy doktori) kdpz6sen vegyenek
rdszt barhol a vil6gban, b6rmilyen, az adofr orszitg Altal hivatalosan elismert fels6fokri
tanint6zmdnyben az osztrindijat megp6lyilz6 iratcsom6 benyrijt6srlnak 6v6ben

c) Az osztondijat megptiyin6 iratcsom6 benyrijt6sanak id6pontjdban kevesebb,
mint 35 6vesek legyenek

d) Egyetemi alap, mesteri- vagy doktori disszert6ci6juk elok6szit6s6n dolgozzanak
a folyo tandvben.

4. Cikk. - Az dsztdndijra p6lydz6k iratcsom6j6nak a kOvetkezokel kell
tartalmaznia:

a) EuroPass dndletrajzot
b) szemdlyazonoss6gi igazolvinym6solat6t
c) a felsofokri tanintezmeny 6ltal kibocs6tott igazolilst, amely tartalmazza a

hallgat6i viszonyt bizonyit6 adatokat
d) a fels6fokir intdzmdny iital kibocsdtott igazolilst, amely tattalmazza az

eloz6, befejezett tan6v atlagdt (minden befejezett tandv)
e) a szabdlyzat szerves rdszdtkdpez6jelentkez6si rirlapot kitoltve ds al6irva

0 a kutat6si terv PDF vftltozatdt (max. 4 oldal),
g) a kutat6si terv osszefoglalljdt PDF v6ltozatban (Max. 0,5 oldal),
h) az irtnyitl tanfu ajdnl6s6t, amelyben tanrisida a dolgozat egyedis6g6t 6s

eredetis6g6t
i) okiratokat, amelyek bizonyftj6k kiilcinb<126 konferencidkon val6 r6szv6telt

(okiratok, jelentkezdsi rirlapok, rdszvdteli bizonylatok, stb.)
j) az iratcsom6 tartalmazhat m6s, a kdrelmez6 6ltal fontosnak tartott iratokat.
5. Cikk - (l) Az dsztdndij megpdlydzds6ra dssze6llitott iratcsom6t elektronikus

(CD, DVD, USB), vagy nyomtatott form6tumban a Sepsiszentgydrgyi Polg6rmesteri
Hivatal sz6khely6n az Ugyfdlszolgillati, Tdjdkoilatdsi 6s Iktat6 Irod6jSban lehet leadni,
illetve a jelentkez6si rirlap m6solat6t on-line kell kiildeni a zsolt.balogh@sepsi.rq e-mail
cimre az lvente meg6llapitott hatarid6n beltil.

(2) Amennyiben az iratcsom6t elektronikus form6tumban nyujtjak be, a 4. cikk. d
betrijdben meghatitrozott igazol6sok eredeti vhltozatifi 1 6vig meg kell tartani.



6. Cikk - A rom6niai lakhellyel rendelkez6 di6kok, kivdve a sepsiszentgyorgyi
lakhellyel rendelkez6 di rikok ptiy azatainak elbirril 6si feltdtel ei :

a) kitrin6 (kutat6si) eredmdnyek a vhlasztott szaktertilet terdn, kiadv6nyok (5
pont&iadv6ny 6s plusz 3 pont, amennyiben dijazvavolt - Max. 25 pont).

b) pont ad6dik a di6k tanulm6nyi dvi 6ltalanos6ra (nem a foly6 6v
6ltal6nos6ra).

6-7 kdziri 6ltalanos 1 pontot 6r.
7,01-8: 3 pont
8,01-9: 6 pont
9,01-9,5: l0pont
9,51-10: l5 pont

Min6sitdsek esetdben:
kieldgit6: 3 pont
j6: 6 pont
nagyonj6: 9 pont
kitrinS: l5 pont

c) tudomanyos konferenci6kon val6 r6szvdtel (helyi konferenci6n val6
rdszvdtel-1 pont, region6lis konferenciiin val6 rdszv6tel-3 pont, orszdgos konferenciSn val6
rdszv6tel-6 pont, nemzetkdzi konferencian val6 rdszvdtel-L0 pont. Max. 20 pont).

d) a vdlasztott tdm6nak helyi hasznoss6ga legyen, a kutat6sok kizirSlag
Sepsiszentgycirggyel kapcsolatosak legyenek (l - I 0 pont)

e) a kutatds eredmdnye alkalmazhat6 legyen a helyi kozigazgatds, gazdasdg,
egdszsdgtigy, turisztika, oktat6s, mezlgazdasfg, kultura vagy ifiirs6gi teriileteken,

f) innovativ jelleg, valamint a kutat6s sepsiszentgydrgyi vonatkoz6sf (1-10 pont)
7. Cikk. * Sepsiszentgycirgyi lakhellyel rendelkez6 difkok pdlyazatainak elbir6lSsi

feltdtelei:
a) kitrino (kutat6si) eredmdnyek a viiasztott szaktertilet ter6n, kiadvanyok (5

pontlkiadvany 6s plusz 3 pont, amennyiben dijazva volt-Max. 25 pont). Csak azon
kiadv6nyok pontoz6dnak, amelyek elismert rijs6gokban/tudom6nyos kdnyvekben jelentek
meg 6s van ISBN szdma;

b) pontok adhat6ak a diak tanulm6nyi 6vi 6ttalanosara. Az alapkepzdsben
rdsztvev6 hallgat6k 6s a doktoranduszok eset6ben csak az ut61s6 2 dv pontoz6dik.

6-7 kozri 6ltal6nos I pontot 6r.
7,01-8: 3 pont
8,01-9: 6 pont
9,01-9,5: 1Opont
9,51-10: l5 pont

Minositdsek esetdben:
kiel6git6: 3 pont
j6: 6 pont
nagyonj6: 9 pont
kittino: 15 pont

c) tudomdnyos konferenci6kon val6 r6szvdtel (helyi konferenci6n va16
r6szv6tel-1 pont, regiondlis konferenci6nval6 r6szv6tel-3 pont, orsz6gos konferenci6nval6
r6szv6tel-6 pont, nemzetkdzi konferenci6n val6 rdszvdtet-10 pont. Max. 20 pont)

d) a kutat6snak b6rmilyen tdmdja lehet, de plusz pontokat 6r, hogyha
Sepsiszentgyrirgyre vonatkozik (0- I 0 pont)

e) a kutat6s eredmdnye alkalmazhat6 legyen a kdzigazgatis, gazdasdg,
eg6szs6gtigy, turisztika, oktat6s, mez6gazdas6g, kultura vagy ifirisdgi tertileteken

f) innovativ jelleg (1-10pont)
8. Cikk. - (l) Az osztondijban, a pontsziimok osszesit6se ut6n a legnagyobb

pontsz6mot eldrt hallgat6k r6szesUlnek.
(2) Teljes egyenlosdg eset6n, az 6rt6kel6s a pontozirsi rendszer e betrij6n6l

meghatftr ozott felt6tel szerint t<irt6nik.



9. Cikk. - (1) Az osztondijban rdszesiilo, alap- vagy mesterk6pz6sen r6sztvev6
hallgat6k kotelesek minden dv jrinius 30-ig, a doktoranduszok minden dv szeptember 30-ig
a Sepsiszentgydrgyi Polg6rmesteri Hivatal szdkhelydn az Ugyfdlszolgfiati, Tajekoztatisi
6s Iktat6 Irod6j6ban leadni alapk6pz6si dolgozatukat, mesteri vagy doktori dolgozatukat
nyomtatott ds elektronikus form6tumban, ellenben kotelesek az osztdndij cim6n kapott
dsszeg visszafizetds6re, a Polg6rmesteri Hivatal 6rtesit6sdt6l sz6mitott 15 napon beliil.

(2) A dolgozatokatmagyar, rom6n vagy angol nyelven k6szithetik.
10. Cikk. - Az osztondij odaitdl6se utitn a hallgat6 koteles megemliteni a

ftnansziroz6t minden, a dolgozat6t 6rinto bemutat6n. A dolgozattal egy idSben kriteles
leadni mindazon okiratokat vagy fenyk6peket, amelyek igazoljak a jelen cikkelyben foglalt
k6telezettsd gek betart6s6t.

11. Cikk. - Sepsiszentgyorgy Helyi Tan6cs6nak, az Elbir6l6 Bizotts6g javaslata
alapjan joga van visszavonni az osztondijat, hogyha azt tapasztalja, hogy a hallgatonak
nem meg6rdemelt m6don volt odaitdlve az oszt<indij, okirat-hamisft6s miatt, ez esetben a

hallgat6 koteles az risztondij cimdn kapott osszeg teljes visszafizetdsdre ds tettei jogi
kovetkezm6nyeinek az elvisel6sdre.

12. Cikk. - (l) Az iratcsom6k elbir6l6sa elleni fellebez6sek, valamint a 11. Cikk.
el6ir6sainak a be nem tart6s6ra vonatkozo feltilvizsgalati eljarasok megold6sa a fellebezS
bizottsdg hat6skdr6be tartozik, melyet a polg6rmesteri rendelet nevez ki 2 nappal a
piiyinat felhiv6s eredmdny6nek nyilv6noss6 tdtele ut6n.

(2) A fellebez6sek a benyrijtdst6l sz6mitott 48 ordn beltil kerillnek elbir6l6sra, az
ezzel kapcsolatos hatitrozat a fellebbezovel24 6r6n beltil kozl6sre keriil.

13. Cikk. A sepsiszentgyorgyi helyi hatos6gok birtokdban levo inform6ci6k,
dokumentumok, a titkositottak kiv6tel6vel, szabadon felhaszn6lhat6k a kutat6si terv
kivitelez6s6n6l. Valamint kiutalhat6 m6s, nem anyagi jellegri t6mogat6s is.

14. Cikk. - Egy pLlydzati kiir6s alkalm6val egy jelentkez6 tobb kateg6ri6ban is
rdszestilhet dsztdndij ban, a j o go sults6gi feltdteleknek megfelel6 en.

15. Cikk. - Az osztondijban r6szesiil6 hallgat6knak be kell mutatniuk a
dolgozatukat egy ebbol a c6lb6l megszervezett konferencia keret6n beltil az osztondijra
val6 j ogosultsdg 6v6ben.

16. Cikk - Sepsiszentgydrgy Polg6rmesteri Hivatala minden 6vben oktober 1-je 6s

m6rcius 30-a kdzt hatitrozza meg a program teljesitdsi id6pontjait.
17. Cikk. - (1) Az alapkdpzdsben 6s doktorandusz k6pzdsben rdsztvev6 di6kok

eset6ben az lsztondij elnyerds6hez sziiks6ges ponthat6r 40 pont, mig a mesteris hallgat6k
esetdben 30 pont szUks6ges az dsztondij elnyer6s6hez.

(2) Az osztond{j drtdke 300 lej/h6nap/szemely az alapkdpz6sben r6sztvevo
hallgat6k szdm6ra, 500 lej/h6naplszemely a mesterk6pzdsen rdsztvevo hallgat6knak, 6s

1000 lej,4r6nap/szemely a doktori k6pzdsen r6sztvevo hallgat6k szitmdra. Az dsztdndijak
foly6sit6s6nak idotart ama 4 h6nap.


