
Nyíregyházi Egyetem
Diákj ól ét i Alb izotts dg

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

Valamennyi Egység Vezetőj ének

Helyben

Tárgy: Tudományos Diákkörí pá|y ázat

A Nyíregyhazi Egyetem Diákjóléti Albizottsága péiyazatot hirdet a 202012021. tanév I. :

félévére hallgatók részére kiemelkedő tudományos, tanulmányi munka elismerésére.

A D i ákj ó l éti Alb izotts ág a p áIy ázatot az al ább i akb an te szi közzé :

I.Pá|yázhat az aha|Igató, aki
- nappali tagozatos hallgató,
- legalább a képzés második felévében veszrészt,
- előnyt jelent' ha a tanulmányi eredménye az utolsó lezárt félévben legalább 4,00;
- az intézet Tudományos Diákköri tanárelnoke ajánlásában igazolja, hogy kutatási

tevékenysé get végez.

2. A hallgatónak a pá|yázatot a megadott foJmanyomtatványon, a Diákjóléti Albizottság
titkárához, (Várnainé Juhász Beáta, A 029-es szoba) kell benyújtania, amelynek
tartalmazni a kel l az intézeti Tudományo s D i ákkör tanárelnökének aj ánl asát.

A pályázat ügvrendie:

1. ApáIyázat beadási határideje a hallgató ÉszéróI: 2?20.szeptember 25. 12:00.
2. ApáIyázat 2020. szeptember 7-től december l2-ig érvényes.
3. A pályazatról a Diákjóléti Albizottság - a döntést követően - tét1ékoztat1a az intézeti TDK

tanárelnökét és a hallgatót.
4. A TDK ösztöndíj összegéről és kifizetéséról a Diákjóléti Albizottság később hoz döntést.

Kérjiik a hatúridők pontos betartúsdt.

Nyíregyház a, 2020 -09 -08'

Üdvöz1ettel:

Kozmáné Petrilla Gréta
DJA elnöke



Nyíregyházi Egyetem
D i ókj óI é t i Al b izot t sá gDrakJ o lett Al b tzotts ag

4400 Nyíregyháza, Sóstói űt3llb

Pá|yánati adatlap
Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj elnyerésére

Tudományos Diákköri munka

A'páiyáző neve/ neptun kód:

A pá.Jy áző évfolyama, szakja :

Lzintézetlegység megnevezése, ahol apá|yáző a TDK munkát végeziz

A pálry ánő tanulmányi eredménye :

I' félév: II. félév: III. félév: .. IV. felév: V. felév:

A Tudományos Diákköri munka bemutatása:

A Tudományos Diákkőr vezetőjének ajánlása (rövid indoklás):

Nyíregyháza,202

témavezető a diákkör elnöke

apályáző a|áirása az intézetv ezető aláír ása


