ADATLAP
PADMA tanulmányi ösztöndíjprogram
a Neumann János Egyetem
logisztikai mérnöki alapszakos hallgatóinak
(Az adatlap 4 oldalas, és csak a négy oldal együttes meglétével érvényes.
A negyedik oldalt a Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatósága fűzi le.)

1. Személyes adatok
KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI

Név
Születéskori név
Neptun azonosító
Születés helye
Születés ideje
Állampolgárság
Anyja születéskori neve
Lakcím
Levelezési cím (ha eltér
a megadott lakcímtől)
TAJ szám
Adóazonosító jel
E-mail cím
Telefonszám
Számlavezető bank neve
és bankszámlaszám

Aláírás: ………………………………………………………………………..
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2. Nyilatkozatok
KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI
Érvényes pályázathoz minden nyilatkozathoz szükséges a pályázó aláírása.

Tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény értelmében a PADMA Alapítvány adatkezelőnek minősül, szerződéskötés
esetén személyes adataim kiadása csak írásbeli hozzájárulásommal lehetséges.
………………………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam az adatlapon megadott adatok a
valóságnak megfelelnek.
………………………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ha a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány
az önköltséges képzés költségeit teljes mértékben biztosítja, a tandíjra mástól nem igénylek és nem
fogadok el támogatást.
………………………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Kijelentem, hogy hallgatói jogviszonyom megszűnése vagy szüneteltetése (halasztás, passzív félév),
illetve más felsőoktatási és képzési intézménybe való átjelentkezésem esetén, valamint abban az
esetben, ha önköltséges képzésről a magyar állami támogatott képzésre kerülök át, nem tartok igényt
a PADMA tanulmányi ösztöndíjára.
………………………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által meghirdetett tanulmányi
ösztöndíj programban történő részvételemhez szükséges, tanulmányaimmal kapcsolatos a pályázati
feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas személyes adataimat és tanulmányi
eredményeimet a Neumann János Egyetem az Alapítvány számára továbbítsa.
Ezen nyilatkozatom kizárólag a Neumann János Egyetemmel megkötött hallgatói jogviszonyom
fennállásáig érvényes.
………………………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

Kelt: ………………………………………………

**********************************************************************************
2

A Neumann János Egyetem Oktatási és Képzési Igazgatósága igazolja le
KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI
Igazolás beiratkozásról és felvételi pontszámról vagy súlyozott féléves átlagról
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ezt a részt a hallgató tölti ki
……...……………………….…………………………………………(név), Neptun kódja:… ………………..……….
(születési hely, dátum: …………………………………………….…………………………………………….…,
anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………)
a 2017/18-as tanév első / második (a megfelelő rész aláhúzandó) félévére a Neumann János Egyetemre
………………………............................................................... szakra
nappali / levelező (a megfelelő rész aláhúzandó) munkarendben beiratkozott.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ezt a részt az Oktatási és Képzési Igazgatóság tölti ki
Felvételi pontszáma/Féléves súlyozott tanulmányi átlaga: ………………………………………
Eddig felsőoktatásban államilag támogatott képzésen eltöltött félévei száma: ………………………..

Kelt: ……………………………………………………….

……………………………………………………………
Aláírás, pecsét

**********************************************************************************
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Az Oktatási és Képzési Igazgatóság fűzi le

KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI

Alulírott :……………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő:…………………………………………………………………………
Anyja neve: :………………………………………………………………………………….
Neptun kód:…………………………………………………………..

hozzájárulok ahhoz, hogy a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány által meghirdetett tanulmányi
ösztöndíj programban történő részvételemhez szükséges, tanulmányaimmal kapcsolatos, a pályázati
feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas személyes adataimat és tanulmányi
eredményeimet a Neumann János Egyetem az Alapítvány számára továbbítsa.
Ezen nyilatkozatom kizárólag a Neumann János Egyetemmel megkötött hallgatói jogviszonyom
fennállásáig érvényes.

Kelt: …………………………………………………………………………

Aláírás: …………………………………………………………………………

4

