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'"Sport és művészeti ösztöndíioo (egYéni pálvázail

A sport és művészeti öszttindíj a hallgatók által végzelt aktív és kiemelkedő
sporttevékenységért' vagy művészeti/kulturális területen végzett kiemelkedő tevékenységért
páIyazat alapján egy tanulmányi felévre folyósított pénzbeli juttatás.

sponroszrÖtvoÍl:

Sportösztiindíjban azok a hallgatók részesiilhetnek, aktk tanulmrínyi követelményeiken túl
rendszeresen képviselik a Nyíregyhazi Egyetemet az egyetemi bajnokságokon, vagy egyetemi
sportrendezvényeken, illetve sportteljésítményük hazai és nemzetközi versenyeken
kiemelkedő.

Rnxpszrnrs sponrÖszroNoÍnaN részesíthetőek azon hallgatók, akik sportúguk
legmagasabb osztályúban szerepelnek, illetve egyéni sportág esetében vílúguersenyeken,
vagy korosztúlyos vtúlogatottb.ln versenyeznek' vagy az adott eryóni sportág országos
Bajnokságán |-l2. helyezést órtek el. A fent felsoroltak mellett kötelezettséget vóIlnak arra,
hogl folyamatosan képviselik az Intézményl az egyetemi bajnoksógokon (MEFOB), és
e g,l e t e mi s p o rtta ld l ko zó ko n (U níversitas, SHS stb.)

Eeyszrru sponrÖszrÖxoÍneNrészesíthet őek azok, akik sportóguk orszúgos bajnokstűgúnak
mdsodík, harmadik osztólyóban jdtszanak' illetve egyéni sportágban az adott sportóg
országos bajnokstÍgában helyezésÍ érnek el' és kötelezetÍséget vdllnuk arro, hoqy

folyamatosan képviselik gz Intézményt az Egyetemi Bajnoksógokon (MEFOB), és
sporttalúlkozókon (Universitas, SHS stb.)

A Sportösáöndíj rÁr.yÁzArNar NrrNorN nsorgrN rlnrAr'ÜIÁ.zNra rnLL:
- pályénati adatlapot,
- az adott sportklub/egyesüIetvezetójénekigazolását arra vonatkozóan, hogy a hallgató

rendszeres sporttevékenységet végez,
_ a SportágiSzakszövetség általkiállított igazolástazelérteredményekre vonatkozőan.
- Kötelezően kell, hogy tartalmazza a Testnevelés és Sporttudomrínyi Intézet

Intézetígazgatójának támogató ajánlxát és aláírását is.



ruauÉszrrt oszrortnÍl

Művészeti ösáöndíjban azokahallgatók részesülhetnek, akik tanulmányi követelményeiken
tűú rendszeresen részt vúIlalnak a Nyíreglhází Egletem vagy Nyíregyhóza kulturúlis
életében, illetve miívészetí tevékenységiik, eredményiik kivételes színvonalat mutat,
eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rende7vényeken.

A Művészeti ösztöndíj pÁlyÁzarnaxrrlrnonN nsprnnN ranrar,prazNlr xnT'r,:

- páIyazati adatlapot,
.aZonoktatótámogatóaján|áséúésaláírását,akiazadottművészeti,kulturális

tevékenység megítélésében kompetenciával bír' és a hallgatói tevékenység
fiiggvényében javaslatot tesz atámogatás egyszeri vagy rendszeres odaítélésére.

A hallgatÓnak a páIyánatot a Diakjóléti Albizottság titkrírahoz, (Várnainé Juhász Beáta,
A026. szoba) kell benyújtama.

A pályánatok elbírálásánál Íiryelembe vett Ídőszakz 2022. szeptember 05-től december
10-ig.

Apá|yánntok elbírálása a félév során folyamatosan történik!

A rendszeres iisztiindíjra páiyál;z'ők 2022." szeplgmber 26-őn 12z00-ig adhatják be
pályázatukat!

Nyíregyhaza, 2022. szeptember 1 .
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