KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
a Debreceni Egyetem 2018/2019-es tanévben felsőbb éves hallgatói számára
FIGYELEM! A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
KÉRELMEKET KIZÁRÓLAG AZ INTERNETEN KERESZTÜL LEHET KITÖLTENI!

A kérőlapok elérhetősége: http://koli.unideb.hu
Az interneten kitöltött igénylőlap kinyomtatott és aláírt (A PÁLYÁZAT ALÁÍRÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!)
példányát a szükséges igazolásokkal együtt személyesen vagy megbízott útján kell benyújtani a honlapon feltüntetett
kérvényszedési helyszíneken. A pályázatok 2018. június 4-től adhatóak le a megadott időpontokban.
A pályázat (kollégiumi, diákotthoni jelentkezés) feltétele 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun elektronikus
tanulmányi rendszeren keresztül lehet megtenni. Azoknak, akik csak szociális ösztöndíjra pályáznak és
kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük!
Figyelem! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott
képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték
meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének
államilag támogatott képzésben való részvételre.

NAGYON FONTOS!!! A KOLLÉGIUMI ÉS DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL EGYSZERRE,
AZONOS KÉRŐLAPON LEHET A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAT IGÉNYELNI, A
SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOKAT EGYSZER KELL BENYÚJTANI.
AKI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAT KÉR (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY JELENTKEZIK-E KOLLÉGIUMBA VAGY SEM),
MOST ADJA LE A PÁLYÁZATÁT, MERT SZEPTEMBERBEN NEM LESZ KÜLÖN SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
MEGHIRDETVE!!!

A KÉRVÉNYEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2018. június 8. 12 óra
A HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZETT KÉRVÉNYEKET ÉRDEMBEN NEM BÍRÁLJUK EL!
A kérvény csak eredeti aláírással érvényes! A leadás után további igazolások csatolására nincs mód, a postai úton vagy faxon
küldött kérvényeket és igazolásokat nem fogadjuk el, azokért nem vállalunk felelősséget! Az eljárás eredményét és az elért
pontszámot a közzétételt követően a http://koli.unideb.hu honlapon lehet megtekinteni. A kollégiumba felvett hallgatók
a bentlakási feltételeket szintén erről a honlapról tölthetik le, válaszborítékot nem kell mellékelni!
Az igénylőlap és a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A
DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, benne a felvételi eljárás teljes leírása megtalálható az interneten a Debreceni
Egyetem honlapján: http://www.unideb.hu > Egyetem > Szabályzatok menüpont alatt.
A 2018/2019-es tanévben felsőbb éves, mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő és a felsőbb éves doktorandusz hallgatók
kérőlapjukat szintén 2018. június 8-ig adják be, jelentkezésük a felsőbb éves hallgatókhoz hasonlóan online formában történik.
Azok a hallgatók, akik most jelentkeznek doktori ösztöndíjra, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályázhatnak,
szintén online formában. A mesterképzésre most jelentkező hallgatók eldönthetik, hogy kérőlapjukat 2018. június 8-ig leadva
a felsőbb éves eljárásban vesznek részt, vagy a mesterképzésre való felvételük után, az elsőéves hallgatókkal együtt,
augusztusban pályáznak. Az elsőéves eljárás során ugyanakkor csak a szociális szempontokat lehet figyelembe venni a
kollégiumi felvételi döntéshez. Egyes férőhelytípusokra (pl. egyágyas szobák) az elsőéves eljárás során nem lehet pályázni.
A SZAKKOLLÉGIUMOK jelenlegi és oda felvett hallgatóinak is le kell adniuk az általános jelentkezési lapot a jelenlegi
eljárásban! A szakkollégiumok közzé fogják tenni azok listáját, akik 2018. szeptember 1-től szakkollégisták lesznek. Akik ezen
a listán nem szerepelnek, azok a többi hallgatóval azonos feltételekkel vehetnek részt a felvételi eljárásban.
A külföldi állampolgárságú, magyar nemzetiségű és egyben miniszteri ösztöndíjas, debreceni képzési helyen tanulmányokat folytató
hallgató jelentkezését (a ZK kivételével) csak az ELTE Debreceni Márton Áron Szakkollégiumba adhatja le. Az igénylőlapot ugyanakkor
szintén a fenti internetes felületen kell kitöltenie. Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas, külföldi állampolgárságú magyar
nemzetiségű hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden
szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet.
A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi
felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a DE fogyatékosügyi mentor-koordinátoránál történt regisztráció!

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyzésre jogosult
hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely
kollégiumába kérheti felvételét!
Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

