Neumann János Egyetem
Kollégiuma
6001 Kecskemét, Pf.: 700 Tel.: (76) 501-300 Mobil: (20) 314-6882

E-mail: koll@uni-neumann.hu

Jelentkezés a kollégiumba
2020/21. tanév
I. félév
A Neumann János Egyetem Kollégiumi Bizottsága (EKB) felvételt hirdet a 2020/21. tanév I. félévére
az Egyetemen nappali munkarendben tanuló első éves hallgatók részére.
Az egyetemre nyert felvétel nem jelent automatikusan felvételt a kollégiumba!
A jelentkezés Neptunon keresztül az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Kollégium jelentkezés”
kiválasztásával történik. A jelentkezési módról bővebb információ az NJE honlapján, a kollégium
oldalán található.
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 szociális helyzet alapján kapható ún. ESZTP pontokat a kari diákjóléti bizottságoktól
kapja meg az EKB. A pályázathoz kötelező kitölteni az ESZTP adatlapot. Az ESZTP pont
meghatározásához 2020. augusztus 12-ig nyújtsa be a kérelmét a kari DJB-nél Neptunon
keresztül a szükséges igazolásokkal együtt.
1. Ütemterv és határidők a pályázati folyamathoz
2020. július 24.

Felvételi pályázati hirdetmény megjelenítése az NJE honlapján

2020. augusztus 3.

Kollégiumi jelentkezési időszak kezdete

2020. augusztus 12.

ESZTP pontokhoz az igazolások leadási határideje

2020. augusztus 16.

Kollégiumi felvételi pályázatok beérkezésének határideje

2020. augusztus 24 - 26.

Pályázatok elbírálása, határozatok küldése Neptun rendszerben

2020. augusztus 31.

Jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje

2. Kollégiumi térítési díjak a 2020/21. tanévben
Térítési díjak kategóriák szerint (Ft/fő/hónap)
IV. kategória

Kollégium megnevezése

Homokbányai Kollégium
NJE Szakkollégium (Kecskemét)

„Á”

„K”

16 000

25 000

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

3. Az egyetem honlapján, a Kollégium oldalán elérhető, onnan (PDF formátumban) letölthető
dokumentumok:
– Nyilatkozat a kollégiumi pályázathoz az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése
hatálya alá tartozásról (PA-2)
– Nyilatkozat a kollégiumi pályázathoz a 2005. évi CXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése hatálya alá
tartozásról (PA-3)
– Adatszolgáltatás a lakótársak kiválasztásához, a szobabeosztás elkészítéséhez (PA-5)

4. Vonatkozó egyetemi szabályzatok:
Hallgatói követelményrendszer
Térítési és juttatási szabályzat
A kollégiumi jelentkezések rendje és elbírálásának módja
5. A kollégiummal, a pályázati eljárással kapcsolatos további információk:
A Neumann János Egyetem honlapja
6. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adnak
– Az egyetemi és a kollégiumi bizottság tagjai,
– Hegedűsné Bárány Katalin kollégiumi adminisztrátor,
– kari hallgatói képviseletek és kari diákjólét bizottságok.
Kollégiumi Iroda
Kecskemét, Homokszem u. 3-5.
Tel: 76/501-318
E-mail: koll@uni-neumann.hu
Hétfő-péntek: 8.30 – 12.00
Kecskemét, 2020. július 23.

Roza Károly s. k.
Kollégium és Tudósház vezető

