
A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság (továbbiakban: VMKT) alapszabálya értelmében a
VMKT elnöke meghirdeti

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT A
2021–2022. TANÉVRE SZÓLÓ KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

Kiválósági  ösztöndíjban  részesülhetnek  azon  vajdasági  magyar  ajkú  felsőoktatási
intézményben alap-, valamint a mesterképzésen tanuló fiatalok, akik tanulmányi eredményük
alapján a következő szakok valamelyikén tanulnak:

- európai és nemzetközi közgazdaság,
- pénz-, bankügyvitel és biztosítás,
- marketing, 
- menedzsment,
- pénzügy és számvitel,
- ügyviteli gazdaság,
- ügyviteli információs rendszerek.

A Kiválósági Ösztöndíjban az érintett szakokon tanulók közül legfeljebb 10 fő alap-, és 5 fő
mesterképzésre járó hallgató részesülhet.

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság alapszabálya értelmében  valamint a VMKT
kiválósági ösztöndíjpályázatáról szóló határozata   alapján azon nappali munkarendű, aktív
hallgatói  jogviszonnyal  rendelkező  állami  ösztöndíjas  vagy  önköltséges  finanszírozási
formában tanulmányokat folytató magyar anyanyelvű hallgatók pályázhatnak, akik az alábbi
feltételeknek eleget tesznek:

- első ízben iratkoztak be valamelyik felsőoktatási  intézmény második,  vagy felsőbb
évfolyamára;

- a  Szerb  Köztársaságban  akkreditált  akadémiai  alap-  (kivéve  első  évfolyamra
iratkozók), vagy mesterképzésre nyertek felvételt;

- legalább 8.00 átlaggal teljesítette az előző két, egymást követő, lezárt, aktív félévet,
valamint  megszerezte  a  feltételét  a  következő tanév folytatásához  (a  mesterszakon
tanuló első évfolyamos hallgatók esetében az alapszak utolsó két féléve a mérvadó);

- igazoltan közéleti, közösségi, és egyéb szakmai munkát végeztek; 

- bizonylattal  rendelkezik,  hogy  általános  iskolai,  és/vagy  középiskolai  tanulmányait
magyar nyelven végezte;

- nem áll fegyelmi büntetés hatálya, illetve eljárás alatt;

- nyilatkozat  formájában  kifejezik  szándékukat,  hogy  diplomázásuk  után  legalább
három  évig  Szerbiában  fognak  dolgozni  lehetőség  szerint  a  tanulmányaik  során
szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben.



II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA, ÖSSZEGE ÉS 
FOLYÓSÍTÁSA

A Kiválósági ösztöndíjat a 2021–2022. tanévben 10 hónapon keresztül havi 40 000 forint
– a támogatás megérkezése napján számított árfolyam alapján jegyzett – dinár ellenértékének
megfelelő  összegű  ösztöndíjban  részesíti  a  kiemelkedő  tanulmányi-,  tudományos-  és
közösségi teljesítményt nyújtó hallgatókat.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a VMKT által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A
pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni, majd 2 eredeti példányt postai úton
eljuttatni a későbbieken megadott postacímre.

A pályázathoz a következő iratokat/iratmásolatokat kell csatolni: 

- a pályázati formanyomtatvány sajátkezűleg aláírt két példányát;

- elektronikusan kitöltött és sajátkezűleg aláírt  itthonmaradásról szóló nyilatkozat egy
pédányát;

- elektronikusan kitöltött  és sajátkezűleg aláírt  a  valós  adatokról  tett  nyilatkozat egy
példányát;

- a  magyar  nyelvű  általános  és/vagy  középiskolai  tanulmány  befejezéséről  szóló
igazolás fénymásolatát;

- az  előző  két,  egymást  követő,  lezárt,  aktív  félévének  átlagát  igazoló  dokumentum
felsőoktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát;

- a tudományos, közéleti, közösségi tevékenységet igazoló dokumentumot.

A beadott dokumentumokat a VMKT nem küldi vissza.

A pályázatok elektronikus benyújtásának határideje: 2021. december 15., 14.00 óra.

A határidőn túl, vagy hiányosan beérkezett pályázatok elbírálására nincs lehetőség.

A pályázatokat elektronikus úton,  szkennelve a  vmktarsasag@gmail.com e-mail címre és
postai úton 2 eredeti példányt a  24000 Szabadka, Corvin Mátyás utca 9.  postacímre kell
eljuttatni legkésőbb 2021. december 15-ei postáraadási dátummal. 

A  pályázatot  lezárt  borítékban  kell  átadni,  a  Kiválósági  ösztöndíj–pályázat VMKT
megjelöléssel.

IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A  pályázatokat  5  tagú  bizottság  bírálja  el  a  VMKT  elnöksége  által  meghozott
kritériumrendszer  alapján,  és  dönt  az  ösztöndíj  odaítéléséről,  külön  kezelve  az  alap-  és
mesterképzésen résztvevő hallgatók pályázatát. 
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A pályázatokat bíráló bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza
döntését. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A hallgató a szerződés aláírásával szerez
jogot  az  ösztöndíj  folyósítására.  Az eredményesen pályázókat  az  ösztöndíjak  kiosztásának
időpontjáról és módjáról a VMKT e-mail formájában értesíti. 

A  pályázás  során  felmerülő  kérdéseiket  a  vmktarsasag@gmail.com e-mail  címere
küldhetik el.

Gyetvai Tímea,
a VMKT elnöke s. k.
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