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Jelentkezés a kollégiumba
Pályázat a 2018/19. tanév II. félévére
Pályázati felhívás megüresedett kollégiumi férőhelyek betöltésére
A Neumann János Egyetem Kollégiumi Bizottsága (EKB) felvételt hirdet a 2018/19. tanév II. félévére az
Egyetemen nappali munkarendben tanuló hallgatók részére.
A jelentkezés Neptunon keresztül az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Kollégium jelentkezés” kiválasztásával történik. Az új jelentkezési módról bővebb információ az NJE honlapján, a kollégium oldalán és a
Neptun belépési oldalán lesz elérhető. Kecskeméti és szolnoki kollégiumba egyszerre nem lehet jelentkezni! A pályázó maga dönti el, hogy a felvételi eljárásban milyen kedvezményeket kíván igénybe venni és
a jogosultságát milyen módon mutatja be, de ehhez kizárólag az e célra készült nyomtatványokat használhatja.
FONTOS!
A
pályázathoz
az
ESZTP
adatlapot
kötelező
feltölteni.
Az elutasított pályázók jogorvoslati kérelemmel a Hallgatói Fellebbviteli Bizottsághoz fordulhatnak
(Kecskemét, Izsáki út 10.).
A sikeresen pályázók kollégiumi tagsági jogviszonyuk alapján 2019. február 1-én foglalhatják el kijelölt
férőhelyüket.
Ütemterv és határidők a pályázati folyamathoz
2018. december 10.
2019. január 11.
2019. január 25.

Kollégiumi jelentkezési időszak kezdete,
Kollégiumi felvételi pályázatok beérkezésének határideje,
A felvételről és elutasításról szóló határozatok kiküldése a
NEPTUN felületén keresztül,
Jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje,
Az újonnan felvettek beköltözése,

2019. január 29.
2019. február 1.

Kollégiumi térítési díjak a 2018/19. tanévben
Térítési díjak kategóriák szerint (Ft/fő/hónap)
II. kategória

Kollégium megnevezése

Homokbányai Kollégium
NJE Szakkollégium (Kecskemét)
Lővei Klára Kollégium (Kecskemét)
Student Kollégium (Szolnok)

IV. kategória
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„Á”= államilag finanszírozott/ állami ösztöndíjas, „K”= költségtérítéses, vagy önköltséges képzési forma esetén

Az NJE honlapján a pályázat dokumentumai elérhetők és letölthetők.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adnak

– Az egyetemi és a telephelyi kollégiumi bizottságok tagjai,
– Hegedűsné Bárány Katalin kollégiumi adminisztrátor (Homokbányai Kollégium), Csukás Lászlóné kollégiumi ügyintéző (Lővei Klára Kollégium) és Varga Marianna kollégiumi ügyintéző (Student Kollégium)

– Kari hallgatói képviseletek és kari diákjólét bizottságok.
Kecskemét, 2018. december 03.
Roza Károly s.k.
mb. Kollégium és Tudósház vezető

