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..Sport és művészeti ösztöndíi'' (egyéni pályázat)

A sport és művészeti ösztöndíj a hallgatók áhal végzett aktív és kiemelkedő
sporttevékenységért' vagy művészeti/kulturális területen végzett kiemelkedő tevékenységért
pályázat a|apján egy tanulmányi félévre folyósított pénzbeli juttatás.

SPoRToSZTÖNnfu:

Sportiisztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akk tanulmányi kovetelményeiken túl
rendszeresen képviselik a NyíregyházíEgyetemet az egyetemi bajnokságokon, vagy egyetemi
sportrendezvényeken, illetve sportteljesítményrik hazai és nemzetközi versenyeken
kiemelkedő'

RnuoszBnps sponrÖszronofunatv részesíthetőek azon hallgatók, akik sportáguk
legmagusubb osztdlyábűn szerepelnek, illetve egyéni sportág esetében vilógversenyeken,
vagy korosxtályos válogatottbar' versenyeznek, vagy az adott egyéni sportág Országos
Bajnokságán l-t2. helyezést értek el. A fent felsoroltak mellett kötelezettségetváIlnak arra,
hogy folyamatosan képvkelik az Intézményt uz egyetemi bujnokságokon (MEFOB), és

egyetem i sp o rttaldlkozó ko n (Universitas' SHS stb.)

Ecysznru sponrÖszrÓtvofus,aN részesíthetőek azok, akk sportáguk országos bajnokságúnak
mósodik, harmadik osztályábun jdtszanak, illetve egyéni sportágban az adott sportdg

orszdgos bajnoksógdban helyezést émek el' és kötelezettséget vúIlnak arrű, hogy

folyamatosan képviselik űz Intézményt űz Egyetemi Bajnoksógokon (MEFOB), és

sporttalálkozókon (Universitas, SHS stb.)

A Spor1ösztöndíj pÁr.yÁzarNax NrrNoBN BsnrgnN IARTALMAZNTa KELL:
- pá|yázati adatlapot,
- aZ adott sportklub/egyesüIet vezetőjének ígazolását arra

rendszeres sporttevékenységet v égez,

- a Sportági Szakszövetség által kiállított igazo|ást az e|ért

- Kötelezően kell' hogy hrtaknazza a Testnevelés

Intézetigazgatijának t ámo gat ó ajánlását é s aláírását is.

vonatkozóan, hogy a hallgató

eredményekre vonatkozóan.
és Sporttudornányi Intézet

í



ptŰvÉszrrt ÖszroNnÍl

Művészeti ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik tanulmányi követelményeiken
tűil rendszeresen részt vdllalnak a Nyíregyhózi Egyetem vagy Nyíregyhóza kulnrális
életében, illetve művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat,
eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken.

A Művészeti ösztöndíj pÁLyÁzanNax ntINonN BsBtnnN tantnLMnzNIIR KELL:
- páIyázati adatlapot'
- azon oktató támogató ajáilásét és alákását, aki az adott művészeti, kulturális

tevékenység megítélésében kompetenciával bír, és a hallgatói tevékenység
függvényében javaslatot tesz a támogatás egyszeri vagy rendszeres odaítélésére.

A lrallgatónak a páIyázatot a Diákjóléti Albizottság
A026. szoba) kell benyújtania.

A' pá.Jy ázatok elbírálásánál figyelembe vett időszak:

A páiyázatok elbírálása a félév során folyamatosan

titkárához, (Várnainé Juhász Beáta,

2023. február 20-től május 26-ig.

történik!

A rendszeres ösztöndíjra pá,Jyázők 2023. március 3-án 12:00-ig adhatják be
pályízatrukat!

Nyíregyháza, 2023. február 17 .

'ln(luGi,-
Kozmáné Petrilla Gréta

DJA elnök


