FelvÃ©telizÅ‘knek

Piszkos anyagiak

Mint minden, ez is
termÃ©szetesen pÃ©nzbe kerÃ¼l, mÃ©gpedig nem is kevÃ©sbe. Az orszÃ¡gos
Ã¡tlagot figyelembe vÃ©ve azonban VeszprÃ©m nem â€ždrÃ¡gaâ€• vÃ¡ros.
Figyelembe vÃ©ve a hallgatÃ³k rÃ©szÃ©re nyÃºjtott (kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen az
elsÅ‘Ã©vesek szÃ¡mÃ¡ra) tÃ¡mogatÃ¡sokat a Pannon Egyetem nagyon jÃ³
vÃ¡lasztÃ¡snak mondhatÃ³ anyagi szempontbÃ³l. A kÃ¶nnyebb tervezhetÅ‘sÃ©g
kedvÃ©Ã©rt Ã-me nÃ©hÃ¡ny adat:

LehetsÃ©ges tÃ¡mogatÃ¡sok*:

KiadÃ¡sok**

TanulmÃ¡nyi Ã¶sztÃ¶ndÃ-j: 6.000- 35.000 Ft/hÃ³
KÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡gi Ã¶sztÃ¶ndÃ-j: 34.000 Ft/hÃ³
CÃ©ges Ã¶sztÃ¶ndÃ-jak: 10.000- 150.000 Ft/hÃ³
Rendszeres szociÃ¡lis tÃ¡mogatÃ¡s akÃ¡r: 23.800 Ft/hÃ³
Egyszeri, rendkÃ-vÃ¼li szociÃ¡lis tÃ¡mogatÃ¡s akÃ¡r: 40.000 Ft
TankÃ¶nyv Ã©s jegyzettÃ¡mogatÃ¡s:3.600 Ft/fÃ©lÃ©v
Szakmai, tudomÃ¡nyos Ã©s kÃ¶zÃ©leti Ã¶sztÃ¶ndÃ-j: 22.700 Ft/hÃ³
EgyÃ©b Ã¶sztÃ¶ndÃ-jak: 10.000 â€“ 50.000 Ft/hÃ³

AlbÃ©rlet: 10.000 - 40.000 Ft/hÃ³ (rezsivel egyÃ¼tt)
Ã‰tkezÃ©s: 25.000 - 50.000 Ft/fÅ‘/hÃ³
KollÃ©gium: 10.500 - 22.150 Ft/fÅ‘
Jegyzetek: 3.000 â€“ 10.000 Ft/fÃ©lÃ©v
FizetÅ‘s sportolÃ¡s (kondi, tenisz stb.): 2.500-3.000 Ft/hÃ³
SzÃ³rakozÃ¡s: 10.000 - 20.000 Ft/hÃ³

Â (*tÃ¡jÃ©koztatÃ³ jellegÅ± adatok, **Ã¡ltagos hallgatÃ³ esetÃ©ben vÃ¡rhatÃ³an felmerÃ¼lÅ‘ kÃ¶ltsÃ©gek)

A szociÃ¡lis tÃ¡mogatÃ¡s a
HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzathoz benyÃºjtott pÃ¡lyÃ¡zat alapjÃ¡n kerÃ¼l
kiosztÃ¡sra, melyben â€“ a teljessÃ©g igÃ©nye nÃ©lkÃ¼l â€“ az alÃ¡bbiakat
vesszÃ¼k figyelembe: testvÃ©rek szÃ¡ma, lakÃ³hely tÃ¡volsÃ¡ga, csalÃ¡di
http://felviweb.uni-pannon.hu
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Ã¡llapot, egy fore eso havi bevÃ©tel stb.

Azon hallgatÃ³k, akik nem
nyertek kollÃ©giumi felvÃ©telt, jogosultak lakhatÃ¡si tÃ¡mogatÃ¡sra, melyrÅ‘l pÃ¡lyÃ¡zati Ãºton a LakhatÃ¡si BizottsÃ¡g dÃ¶nt.
Figyelembe veszik a szociÃ¡lis helyzetet, a tanulmÃ¡nyi eredmÃ©nyt, Ã©s a lakhely tÃ¡volsÃ¡gÃ¡t az egyetemrÅ‘l. TovÃ¡bbÃ¡
szÃ¡mukra a HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzat AlbÃ©rleti adatbÃ¡zist
mukÃ¶dtet, amely megtekintheto a HallgatÃ³i Ã–nkormÃ¡nyzat irodÃ¡jÃ¡ban
vagy interneten.

JegyzettÃ¡mogatÃ¡sban minden hallgatÃ³ alanyi jogon rÃ©szesÃ¼l. A jegyzettÃ¡mogatÃ¡s felhasznÃ¡lÃ¡sa az egyetemi
jegyzetboltban tÃ¶rtÃ©nhet, ahol nem csak egyetemi jegyzetek talÃ¡lhatÃ³k, hanem mÃ¡s kiadÃ³k kÃ¶nyvei, tÃ©rkÃ©pei,
elektronikus kiadvÃ¡nyai is elÃ©rhetÅ‘ek, de igÃ©ny szerint lehet rendelni mÃ¡shonnan is, ha valaki nem tudja a kÃ©szleten levÅ
kÃ¶nyvekre elkÃ¶lteni a pÃ©nzÃ©t.

A tanulmÃ¡nyi Ã¶sztÃ¶ndÃ-jat
az elozo fÃ©lÃ©vben teljesÃ-tett tantÃ¡rgyakbÃ³l elÃ©rt Ã©rdemjegyek
alapjÃ¡n szÃ¡mÃ-t az OktatÃ¡si IgazgatÃ³sÃ¡g (OI). Az
elso fÃ©lÃ©v sorÃ¡n, mivel a hallgatÃ³k mÃ©g nem rendelkeznek elozo
fÃ©lÃ©ves tanulmÃ¡nyi Ã¡tlaggal, ezÃ©rt nem jogosultak tanulmÃ¡nyi
Ã¶sztÃ¶ndÃ-jra, azonban az elso fÃ©lÃ©vben teljesÃ-tett eredmÃ©nyeik
alapjÃ¡n a mÃ¡sodik fÃ©lÃ©vtol ez is jelentos havi bevÃ©telt jelenthet!
Az MÃ©rnÃ¶ki Karon 3,0-Ã¡s
Ã¶sztÃ¶ndÃ-j Ã¡tlag elÃ©rÃ©se mÃ¡r tanulmÃ¡nyi Ã¶sztÃ¶ndÃ-jra jogosÃ-tja fel a
hallgatÃ³t Ã©s az Ã¡tlageredmÃ©ny nÃ¶vekedÃ©sÃ©vel exponenciÃ¡lisan nÃ¶vekszik a tanulmÃ¡nyi Ã¶sztÃ¶ndÃ-j Ã¶sszege is

Egyszeri szociÃ¡lis
tÃ¡mogatÃ¡st az a hallgatÃ³ igÃ©nyelhet, akinek a szociÃ¡lis vagy csalÃ¡di
hÃ¡tterÃ©ben a fÃ©lÃ©v sorÃ¡n jelentos vÃ¡ltozÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt (pÃ©ldÃ¡ul: gyermek
szÃ¼letÃ©se, hÃ¡zzassÃ¡gkÃ¶tÃ©s). RendkÃ-vÃ¼li szociÃ¡lis tÃ¡mogatÃ¡s fÃ©lÃ©vente
maximum egyszer adhatÃ³.

A Pannon Egyetem
valamint a MÃ©rnÃ¶ki Kar rendkÃ-vÃ¼l jÃ³ ipari kapcsolatinak kÃ¶szÃ¶nhetoen az Egyetemen sok â€“
cÃ©gek vagy alapÃ-tvÃ¡nyok Ã¡ltal felajÃ¡nlott â€“ szociÃ¡lis illetve
tanulmÃ¡nyi Ã¶sztÃ¶ndÃ-j kihirdetÃ©sre minden fÃ©lÃ©vben, melyekre akÃ¡r
elso fÃ©lÃ©vtol pÃ¡lyÃ¡zhat a
hallgatÃ³. Ã‰rdemes kÃ¶vetni a MÃ©rnÃ¶ki Kar honlapjÃ¡n a HallgatÃ³inknak szÃ³lÃ³ informÃ¡ciÃ³kat, melyet naponta
tÃ¶bbszÃ¶r is frissÃ-tÃ¼nk a bejÃ¶vÅ‘ informÃ¡ciÃ³k fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben.
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