
     
 

 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM / UNIVERSITY OF GYŐR 

 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701. 
  +36 96 503 400    info@sze.hu    http://uni.sze.hu 

MBA ösztöndíj pályázat 

Pályázati felhívás 

Széchenyi István Egyetem által támogatott teljesítmény alapú  

MBA ösztöndíj pályázati felhívás  

 

a Széchenyi István Egyetem és a University of Rhode Island együttműködésében meghirdetett 

angol nyelvű executive MBA képzés hallgatói részére 

 

A Széchenyi István Egyetem a rendelkezésre álló források alapján, teljesítmény alapú 
ösztöndíj pályázatot hírdet a Széchenyi István Egyetem (Győr) és a University of Rhode 
Island (Kingston, RI, USA) együttműködésében meghirdetett angol nyelvű executive MBA 
képzésben résztvevő hallgatók részére. 
 
 
A pályázat célja: 
Ezen ösztöndíj pályázat célja az angol nyelvű executive MBA képzésben résztvevő hallgatók 
tanulmányainak és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredményeként a hallgatók 
az angol nyelvű executive MBA program kurzusait sikeresen, magas tanulmányi és szakmai 
színvonalon elvégzik, hozzájárulva ezáltal a program hazai és külföldi elismertségének 
növeléséhez. Az ösztöndíj pályázat célja továbbá, hogy elősegítse és elmélyítse a Széchenyi 
István Egyetem kapcsolatrendszerébe tartozó vállalatok és intézmények valamint az 
Egyetem közötti együttműködést és lehetőséget nyújtson a kedvezményezett hallgatóknak 
a támogató intézmények mélyebb megismerésére.  
 
A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
Az ösztöndíj pályázatra azok a személyek jelentkezhetnek, akik az alább részletezett 
feltételeknek megfelelnek: 

 a) magyar állampolgárság, vagy  
 b) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: 

kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy, vagy 

 c) határon túl élő magyar nemzetiségű személy, akkor is ha nem tartozik a b) pont 
hatálya alá, 

 kiemelkedő teljesítménnyel felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem angol nyelvű 
executive MBA képzési programba, és 

 beiratkozással aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek legkésőbb az ösztöndíj részlet 
első kifizetéséig. 

 
Ösztöndíj csak az adott programba felvett és akadémiai kötelezettségét teljesítő hallgatónak 
adható. 
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Az ösztöndíj mértéke és időtartama: 
Pozitív elbírálás esetén a következő ösztöndíj összeg kerül kifizetésre 

 
2 400 000 Ft / szemeszter 

 
Jelen Pályázati Felhívás keretében a pályázók egy szemeszterre szóló ösztöndíjra 
pályázhatnak. Az elnyerhető ösztöndíjak számát a rendelkezésre álló ösztöndíj alap és a 
figyelembe vehető pályázók száma határozza meg. Az ösztöndíj támogatás legfeljebb 4 
szemeszterre adható. 
 
 
Pályázati feltételek és elbírálás: 
1. Az ösztöndíj elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani az angol nyelvű executive MBA 
képzési program szakfelelősének, Prof. Dr. Földesi Péternek címezve a https://ktr.sze.hu/#/ 
oldalon keresztül.  
 
2. A pályázatok a következő feltételek és szempontok alapján kerülnek elbírálásra és 
odaítélésre: az angol nyelvű executive MBA képzési programba kiemelkedő teljesítménnyel 
sikeres felvételt nyert jelentkezők esetében a Felvételi Bizottság által meghatározott szakmai 
rangsorolás alapján, továbbá a második félévtől a 3. pontban részletezett feltételek alapján.  
 
3. A Széchenyi István Egyetem angol nyelvű executive MBA képzési programban aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázó hallgatók esetében a második félévtől a 
pályázatok elbírálási szempontja, hogy a hallgató a pályázat benyújtását megelőző félévben 
tanulmányi kötelezettségének minden tárgyból sikeresen és maradéktalanul elegett tett. 
 
4. Az ösztöndíjak odaítéléséről az angol nyelvű executive MBA képzési program, a Széchenyi 
István Egyetem és a Pallas Athéné Domus Meriti támogató intézmény képviselőiből álló 
Irányító Bizottság dönt.  
 
5. Az ösztöndíj elnyerésének elsődleges kritériuma – azonos szakmai és tanulmányi 
eredményeket feltételezve – az ösztöndíj célkitűzéseinek való megfelelés. 
 
A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 
A pályázatokat elektronikus úton lehet benyújtani a https://ktr.sze.hu/ oldalon keresztül 
legkésőbb 2020. szeptember 7.-ig. 
A benyújtott pályázat csak akkor érvényes, ha a fenti elektronikus felületen véglegesített 
formában került benyújtásra.  
 
 
  

https://ktr.sze.hu/#/
https://ktr.sze.hu/
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Egyéb információk: 
Hiánypótlásnak nincs helye vagy a pályázat érvénytelen, ha 

 a pályázó nem felel meg a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek, 
 a pályázat olvashatatlan, illetve hamis adatot tartalmaz, 
 a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a 

hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban 
megjelölt határidőre tett eleget, 

 nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot. 
Az elbírálást követően az MBA program emailben értesíti a pályázókat az Irányító Bizottsági 
döntésről. Az értesítést követő 8 napban a jelentkező jogosult a Széchenyi István Egyetem 
Rektori Hivatala felé a fellebbezési jogával élni a https://ktr.sze.hu/ oldalon keresztül. 
 
 
Nyertes pályázat esetén az ösztöndíjszerződés megkötésére akkor kerül sor, amikor a forrás 
a Széchenyi István Egyetem számára a támogató intézmény részéről átadásra kerül. 
 
 
Kapcsolat és további információ: 
Dr. Bukor Emese, MBA Program Koordinátor (mail: bukor.emese@sze.hu)  

 

https://ktr.sze.hu/
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