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11/2021. (XII.20.) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás 

AZ INTERACTION DESIGN ÉS PHOTOGRAPHY ANGOL NYELVŰ 
MESTERKÉPZÉSEKRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ 

TANDÍJKEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ ÖSZTÖNDÍJ LÉTREHOZÁSÁRÓL  

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 2/2022. (II.4) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás 
rendelkezéseivel) 

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a 2022/23-as tanévben elindítja az 
Interaction Design és Photography angol nyelvű mesterképzéseit (a továbbiakban: Angol nyelvű 
mesterképzések). Tekintettel arra, hogy az Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
esélyegyenlőségről szóló rendelkezéseivel összhangban támogatni kívánja az ezekre az Angol nyelvű 
mesterképzésekre felvételt nyert külföldi, meghatározott földrajzi régióból jött, arra szakmai 
teljesítményük miatt érdemes, anyagi és földrajzi helyzetük alapján rászoruló hallgatóit a tandíjuk 
finanszírozásában, az Egyetem Rektora és Vezérigazgatója tandíjkedvezményre jogosító ösztöndíj (a 
továbbiakban Ösztöndíj) létrehozásáról rendelkezik az alábbiak szerint. 
 

1. Az Egyetem hosszútávú nemzetközi stratégiájával összhangban, az Ösztöndíjra a következő 
országokból érkező felvételt nyertek lesznek jogosultak pályázni: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegro, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, 
Szlovénia, Ukrajna.  

2. Az Ösztöndíj forrását az Egyetem a vállalkozói bevételének terhére kell biztosítani.  
3. Az Ösztöndíj odaítélésekor az arra való pályázatokat elbíráló döntőbizottság figyelembe veszi a 

szakmai teljesítményt, a jelöltek jövedelmi helyzetét, és azt, hogy a pályázni jogosultak az 1. 
pontban hivatkozott mely országból érkeznek. 

4. Az Ösztöndíj mértéke a mindenkori tandíj 25-50-75-100% lehet, mértékéről pedig egy erre a 
Rektor és Vezérigazgató által kijelölt döntőbizottság dönt.  

5. Az Ösztöndíj a képzés teljes időtartamára szól, azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjas teljesítménye 
minden szemeszterben minimum 15 kredit kell, hogy legyen. Abban az esetben, ha ez nem teljesül, 
a megítélt ösztöndíj automatikusan megszűnik. 

 
Az Ösztöndíjra való pályázat részletes feltételeit és az alkalmazandó eljárást az Egyetem Rektora és 
Vezérigazgatója eljárásrend kiadásával határozza meg az érintettek számára.  

Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.  

 

Budapest, 2021. december 20. 
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