PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Külföldre ösztöndíjat nyert hallgatók útiköltségének
támogatásához 2018/2019-es tanév őszi félév

A pályázatot a 2018/2019-es őszi tanulmányi félévben a Széchenyi István Egyetem
Hallgatói Önkormányzata írja ki és bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül.
A pályázás feltételei:
Pályázni elektronikus úton a megfelelő adatlap kitöltésével lehet, amely elérhető az
ehok.sze.hu oldalon.
A pályázati keretösszegből azok a nem doktori képzésben résztvevő, nappali tagozatos,
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik a tárgyfélévet
megelőző két félév valamelyikében külföldön folytatták tanulmányaikat.
A kinyomtatott pályázati adatlaphoz mellékelni kell a külföldi iskolalátogatást vagy
gyakorlati helyet igazoló dokumentumot. Gyakorlati hely esetén csak azok a hallgatók
pályázhatnak, akik esetében az a TVSZ szerint kötelező.
Gépkocsival történő utazás esetén üzemanyag és egyéb felmerülő költség nem téríthető
meg.
A pályázathoz csatolni kell a menetjegyet, a küldő és fogadó intézményben eltöltött
időről szóló igazolást, az egyetem nevére kiállított, eredeti vagy elektronikusan
hitelesített számlát (nem fogadható el: fénymásolat, fax, e-mail), illetve elektronikus
utalás esetén az erre vonatkozó hitelesített számlakivonatot.
Számlázási cím: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
zárójelben a hallgató nevével.
Adószáma: 15308902-4-08
A pályázat benyújtásának helye:
A kinyomtatott pályázati adatlapot az igazoló dokumentumokkal együtt az Hallgatói
Információs és Szolgáltató Központ (Széchenyi István Egyetem, ÚT. 106) kell leadni.
MÉK esetén a Kari Elnök részére kell eljuttatni.


MÉK: Tóth Tihamér: 0630/648-4614
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A pályázat benyújtásának határideje:


2018. december 07. (péntek) 14:00

(2018. szeptember 04 – 2018. december 07.)

Érvénytelen a pályázat, ha:




nem elektronikus úton van kitöltve,
nem felel meg a pályázati kiírásnak,
a benyújtási határidő után nyújtják be.

A pályázatról részletes felvilágosítás kérhető a Hallgatói Információs és Szolgáltató
Központban (Széchenyi István Egyetem, ÚT 106), illetve a gorbe.polina@gmail.com email címen, vagy a 0696/503-440-es telefonszámon.
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