A Babeş-Bolyai Tudományegyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett
Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram
keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára
kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében)
részképzős tanulmányutakat a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű
képzéseire a 2017/2018-as tanévben.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A Makovecz Programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű
felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzéseket működtető felsőoktatási
intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések
után érdeklődő anyaországi hallgatók részére speciális támogatást biztosít, mellyel a
Keretprogram időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek részt 1-5 hónapos
részképzésekben

az

intézményközi

együttműködésekben

résztvevő

felsőoktatási

intézményekben. A kétoldalú mobilitások nem csak az anyaország és a külhoni régiók, hanem az
egyes külhoni régiók között is kialakíthatóak.
A Babeş-Bolyai Tudodmányegyetem saját autonómiája keretében választja ki a
mobilitásban résztvevő hallgatókat. A szempontrendszer és az értékelési pontrendszer jelen
ismertető mellékletét képezi.
Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság
által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt
illeti meg, és nem vihető át az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, vagy más szakon
végzendő tanulmányok időtartamára.
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Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a BabeşBolyai Tudományegyetem látja el.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és
további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető
jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
A JELENTKEZŐ ELFOGADJA A KÖVETKEZŐKET:
Kizárásra kerül az a jelentkező, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen
nyilatkozatot tesz a jelentkezés benyújtásakor, illetve valamely a jelentkezés elbírálását érintő
valós tényt, adatot elhallgat.
A jelentkezések értékelését a megadott pontrendszer alapján a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem kinevezett Értékelő Bizottság végzi.
A jelentkezés eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem részéről elektronikus levelezési (e-mail) úton feladásra kerül.
Az ösztöndíjat elnyerő hallgató részére a Babeş-Bolyai Tudomnyegyetem folyósítja az
ösztöndíjat.
A jelentkező hallgatók vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20
kreditpontnak megfelelő tanegységet végeznek el a fogadó magyarországi felsőoktatási
intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtaniuk a Babeş-Bolyai
Tudományegyetemen (ez alól kivételt képeznek a rövidebb időtartamú, néhány hetes
részképzések).
A jelentkezők vállalják, hogy távollétük igazolására rektori engedélyt (dispoziţia
rectorului) kérnek. Az engedély megszerzéséhez elegendő a fogadó intézmény által kiadott
befogadó nyilatkozat vagy bármely dokumentum, mely igazolja, hogy a befogadó intézmény
hajlandó fogadni a hallgatót az adott időszakra. A részképzés időtartamától függetlenül a
programban résztvevő hallgatóknak érvényes (aláírt) tanulmányi szerződéssel kell rendelkezniük
az adott tanévre.
A Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban résztvevő hallgatók névsora nyilvános. A
hallgató a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén
nyilvánosságra kerüljön a makovecz.granturi.ubbcluj.ro honlapon.
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Jelentkezhet a Babeş-Bolyai Tudományegyetem minden alap-, mesteri vagy doktori
képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója, akinek a 2017-2018-as tanévre érvényes
hallgatói jogviszonya lesz az intézménnyel. (Azaz az 3. évesek vagy 2. éves mesterképzősök,
akik a BBTE-n szeretnék folytatni tanulmányaikat, majd csak az őszi körben jelentkezhetnek,
amikor lesz érvényes hallgatói jogviszonyuk az egyetemmel. Számukra külön helyeket
tartunk fent.) A jelentkező hallgatóknak legalább 1 lezárt tanévvel kell rendelkeznie a
mobilitás megkezdésének időpontjában, és a legutolsó lezárt féléve súlyozott tanulmányi átlaga
(1. éves mesterképzősök esetén a felvételi jegye) nem lehet kisebb, mint 7,50.
A PÁLYÁZÁSBÓL KIZÁRÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik
•

a 2017/2018-as tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet
más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban
részesülnek, és/vagy

•

más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi
ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.

A JELENTKEZÉSEK BEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:
1. Jelentkezni a következő honlapon keresztül lehet: makovecz.granturi.ubbcluj.ro
2. Jelentkezési határidő (mind az 1., mind a 2. féléves mobilitások esetén): 2017. április 15.
További infromációk és részletek Illyés Magdától kérhetőek (magda.illyes@ubbcluj.ro,
makovecz@ubbcluj.ro)
FIGYELEM! Minden mobilitás és kifizetés a Makovecz Program 2017-es meghírdetésének
és támogatás BBTE általi elnyerésének függvénye. Azaz a kifizetések a támogatásnak a BBTE
számlájára való beérkezése után fognak megtörténni.
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