Gyógyszerészhallgatók „Küttel Dezső Alapítvány
ösztöndíja”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IV. ÉVES GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK SZÁMÁRA
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Küttel Dezső Szakkönyvtár Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet
ösztöndíjprogramban való részvételre.

A pályázat célja:
Az egészségügyi felsőfokú gyógyszerész képzésben résztvevőket ösztöndíjban részesíteni,
megteremtve a kellő anyagi biztonságot az egyetemi évekre, s ezáltal támogatva egy olyan
hivatás megszerzését, amely rendszeres jövedelmet, társadalmi elismertséget és
megbecsülést biztosít.
Javítani az egészségügyi ellátás színvonalát, csökkenteni az egészségügyi szolgáltatók
működését veszélyeztető nagymértékű humánerőforrás-hiányt, hozzájárulva a hazai
egészségügyi ellátórendszer eredményes működéséhez.

A pályázásra jogosultak köre:
A pályázati program keretében pályázatot nyújthatnak be a magyarországi
Gyógyszerésztudományi Karok nappali képzésén tanuló IV. éves gyógyszerészhallgatók
(továbbiakban: Pályázó), akik magyarországi lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkeznek.
Ösztöndíjra való jogosultsági kritériumok:
A pályázata annak a hallgatónak támogatható
-

aki sikeresen abszolválta a 3. évet (első hat szemesztert),
akinek a tanulmányi átlaga minden félévben 3,50 felett volt,
akinek nem kellett félévet ismételnie.

A Pályázók közül a legmagasabb tanulmányi átlagot elérő hallgatók részesülhetnek az
ösztöndíjban.
Ha a tanulmányi átlagok alapján azonos rangsorolású jelöltek között kell dönteni, akkor a
motivációs levélben leírtak alapján történik a rangsorolás.
A program keretében nyújtott támogatás:
A hallgató ösztöndíjra a negyedik évfolyam tanévének kezdő napjától, de legkorábban a
pályázat benyújtásakor aktuális tanév szeptember hónapjától jogosult; legkésőbb az utolsó
évfolyamon a tanulmányokat lezáró államvizsga évének június hónapjával bezárólag, amely
időtartamot nem hosszabbítja meg a pótló vizsga időpontja.
Az ösztöndíj 2*10 hónapra (szeptembertől júniusig) nyerhető el.
Az ösztöndíjra való jogosultság a szerződéskötést követően minden tanévben felülvizsgálatra
kerül.

Tanulmányi átlag számítása
A már korábbi félévek tanulmányi átlaga az igénylést megelőző, bizonyítványban szereplő
tantárgyak érdemjegyeinek két tizedesjegy pontossággal számolt, kerekítés utáni számtani
átlaga alapján kerül megállapításra.
A támogatás mértéke:
Az ösztöndíj mértéke 3,50 tanulmányi átlag elérése felett egységesen havonta br. 65 000 forint.
Az ösztöndíj felhasználása:
Az ösztöndíj kötöttség nélküli szabad felhasználású, így bármire fordítható az összeg.
Pályázatok benyújtása:
A „Gyógyszerészhallgatók Küttel Dezső Alapítvány ösztöndíja” keretében a pályázatok
beadása 2019. szeptember 02-tól 2019. szeptember 30-ig folyamatosan lehetséges.
A benyújtás csak elektronikusan lehetséges az alábbiak szerint: Az ösztöndíj pályázatra a
jelentkezés a palyazat.kuttelalapitvány@gmail.com e-mail címen igényelt és kitöltve
visszaküldött pályázati adatlap Pályázó által aláírt példányának, valamint a motivációs levélnek
a csatolása.
A benyújtási határidő 2019. szeptember 30. 24:00 óra.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálása, az ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzése az alábbiak szerint történik:
- A beérkezett adatlap tartalmi elemeinek vizsgálata.
- A tanulmányi átlag vizsgálata: az előző félévek tanulmányi átlaga minden félévben
meghaladta-e a 3,50 átlagot.
- Fenn állt-e tanévismétlés.
- A pályázó mellékelte a motivációs levelet.
A pályázat tartalmi hiányosságai, bármely adat valótlansága, vagy a jogosultsági feltételeknek
való nem megfelelés a pályázat elutasítását vonja maga után. Hiánypótlást az Alapítvány a
pályázattal kapcsolatban nem tesz közzé.
A döntésről az Alapítvány elektronikus úton, a Pályázó által a regisztrációkor megadott e-mail
címen értesíti a Pályázót.
A döntéssel szemben a Pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással nyújthat be
kifogást, amennyiben véleménye szerint a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, a
támogatási szerződés megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére
vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogásban meg kell jelölni azon indokokat - a megsértett
jogszabályban foglalt rendelkezést - melyekre tekintettel a Pályázó kéri a döntés
felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül.
Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől
számított 10 naptári napon belül, egy alkalommal van lehetőség. A kifogást írásban az
Alapítvány e-mail címére kell benyújtani. A tárgymezőben kérjük feltüntetni az alábbi szöveget:
„Ösztöndíj – Kifogás”.
A döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

Az ösztöndíj folyósítása:
Amennyiben a Pályázó az Alapítvány döntése alapján jogosulttá válik az ösztöndíjra, az
Alapítvány a Pályázóval Ösztöndíj Szerződést köt. Az ösztöndíj folyósításának feltétele a
hallgató és az Alapítvány között létrejövő ösztöndíj szerződés mindkét fél általi aláírása.
A Szerződés megkötéséhez az alábbi elektronikus úton beküldendőek dokumentumok
szükségesek:
1. a félévenkénti tanulmányi átlagokat alátámasztó bizonyítvány másolata, a hallgató által
hitelesítve (hitelesítés: másolati példányon a hallgató aláírásával, dátummal igazolja a
bizonyítvány valódiságát),
2. a megküldött sablon alapján kitöltött hallgatói jogviszony igazolás Egyetem által kiállított
példánya,
3. személyi igazolvány másolata, a hallgató által hitelesítve,
4. lakcím kártya másolata, a hallgató által hitelesítve,
5. adóigazolvány másolata, a hallgató által hitelesítve,
6. adatvédelmi/adatkezelési nyilatkozat, a hallgató által aláírva,
7. a majdani foglalkoztatáshoz kapcsolódó elhelyezkedési elképzelések (preferencia-lista)
megadása a megküldött sablon alapján kitöltött, hallgató által aláírt példányban.
Amennyiben a Szerződéshez szükséges dokumentumokban szereplő adatok a Pályázó
pályázati adatlapjában szereplő adatokkal nem egyeznek meg – elsősorban a tanulmányi
átlagokra vonatkozó értékek tekintetében –, s ezáltal a Pályázó nem jogosult ösztöndíjra, az
Alapítvány az Ösztöndíj Szerződés megkötését megtagadhatja.
Az Alapítvány a hallgató részére az ösztöndíjat kizárólag a hallgató saját nevére szóló,
magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlára átutalással havonta, legkésőbb a
tárgyhónapot követő 10 napig belül utólag folyósítja. A saját névre szóló bankszámlaszámot
már a pályázat benyújtásakor meg kell adnia a Pályázónak.
A pályázat benyújtási időpontjától függetlenül Pályázó visszamenőleg, a pályázattal érintett
tanév első hónapjától jogosult az ösztöndíjra. Fentiek alapján a 2019/2020. tanévben a jelen
pályázati felhívás keretében benyújtott és támogatott pályázatok kapcsán az ösztöndíjra való
jogosultság 2019 szeptemberétől áll fent.

Az ösztöndíjban részesülő kötelezettségei:
-

-

-

Az ösztöndíjra való jogosultsági kritériumokat teljesíti, és ezeket igazolja az Alapítvány
által kért időben és módon;
Az egyetemi tanulmányokat sikeresen befejezi, a gyógyszerész képesítést és diplomát
megszerzi;
A diploma megszerzését követő 3 hónapon belül a megszerzett képesítésnek megfelelő
munkakörben munkába áll valamely hazai gyógyszertárnál, és ezt a képesítés
megszerzését követő 3. hónapban munkáltatói/foglalkoztatói igazolás benyújtásával
igazolja az Alapítvány által kért módon;
A képesítés megszerzését követően legalább kétszer annyi ideig dolgozik hazai
gyógyszertárban, a megszerzett képesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig
az ösztöndíjat kapta (vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén, legalább heti 18 órás
munkaidőben négyszer annyi ideig). Ennek ellenőrzésére a hallgató a programból való
kilépést követően félévente munkáltatói/foglalkoztatói igazolást nyújt be az Alapítvány
által kért módon;
A fenti feltételeknek megfelelő munkahelyet az Alapítvány által felkínált listából
választja, vagy indokolt esetben más, a humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a fenti
elvárásoknak megfelelő gyógyszertárban helyezkedik el.

A felkínált lista tartalmazza az aktuális betöltetlen álláshelyeket az Alapítványhoz
érkezett gyógyszertári gyógyszerészi álláshelyekkel kapcsolatos megkeresések
eredményei alapján.
Visszafizetési kötelezettség terheli az ösztöndíjast:
a) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem végzi el a képzést, illetve nem tesz
eredményes vizsgákat;
b) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget a képzés befejezését
követő 3 hónapon belüli, valamely hazai gyógyszertárnál a megszerzett képesítésnek
megfelelő munkakörben végzett munkavállalási kötelezettségének;
c) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy
a képesítés megszerzését követően legalább kétszer annyi ideig dolgozik hazai
gyógyszertárnál, a megszerzett képesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig
az ösztöndíjat kapta (vagy részmunkaidős foglalkoztatás esetén, legalább heti 18 órás
munkaidőben négyszer annyi ideig);
d) amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem tesz eleget annak az elvárásnak, hogy
a fenti feltételeknek megfelelő munkahelyet az Alapítvány által felkínált listából választja,
vagy indokolt esetben más, a humánerőforrás-hiányt enyhítő, de a fenti elvárásoknak
megfelelő gyógyszertárban helyezkedik el.

