PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Royal Canin Hungary Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) a 2020/21-es
tanévtől ösztöndíj pályázatot hirdet 2 fő állatorvostan-hallgató számára „Royal Canin
állatorvostan-hallgatói ösztöndíj ” néven minden évben.
Az ösztöndíj célja
Anyagi támogatást nyújtani egy tanulmányi év (2 szemeszter) időtartamra kiemelkedő
teljesítményű negyed- vagy ötödéves egyetemi hallgatóknak tanulmányaik segítéséhez, ezáltal
előmozdítva a Royal Canin tudományos szerepét és társadalmi kötelezettségvállalását az
állatvédelemben, a kutyák és macskák tudományosan megalapozott egészséges táplálásának
és jóllétének fejlesztésében.
Az ösztöndíj összege havi 33 000 HUF/hónap, 2x5 hónapon át, összesen 330 000 HUF/tanév,
amelyet tanévenként az a 2, magyar állampolgárságú hallgató nyerhet el, aki megfelel az
alábbiakban részletezett kritériumoknak és az ad hoc bizottság által meghallgatása után
kiválasztásra kerül. Folyósítása 2 egyenlő részletben, szemeszterenként a beiratkozást
követően 30 nappal történik. Az ösztöndíj kizárólag egy ízben nyerhető el ugyanazon hallgató
számára. Amennyiben az első pályázás alkalmával a hallgató az ösztöndíjat nem nyeri el,
következő évben ismét pályázhat, ha megfelel a kritériumoknak. A pályázat minden év
november 26-án kerül kiírásra és a következő tanév szeptemberétől, havi részletekben vagy
szemeszterenként egy összegben folyósítandó.
A pályázatok beadásának határideje
Minden év december 7-én legkésőbb 12 óráig (amennyiben az munkaszüneti napra esik, az
azt követő első munkanap 12 óráig).
Pályázatot benyújtani az arra létesített, pontosan kitöltött és aláírt külön űrlapon lehet,
amelyet a Tanulmányi Osztály vezetőjétől lehet igényelni és a Tanulmányi Osztály
vezetőjének kell átadni, személyesen, a benyújtási határidőn belül. A pályázathoz csatolni kell
az egyéb releváns dokumentumokat azok megnevezésével (pl. tudományos diákköri tagság).
Az űrlap kitöltésével és aláírásával a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Royal Canin
Hungary Kft. az abban foglalt adatait megkapja és azokat kizárólag az ösztöndíjjal
kapcsolatosan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a Royal Canin Hungary Kft. adatkezelési szabályzatának
megfelelően – bizalmasan kezelhesse. A Royal Canin Hungary Kft. adatkezelési szabályzata a
www.royalcanin.hu honlapon elérhető.
Pályázati feltételek
1. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan, a meghirdetés időpontjában III. vagy IV. éves
hallgató, aki magyar állampolgárságú és az Állatorvostudományi Egyetemnek a megelőző és
az adott tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákja. Az elnyert
ösztöndíj folyósításának további feltétele a folyósítási időszakban folyamatosan fennálló aktív
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hallgatói jogviszony. Az ösztöndíjat az államilag finanszírozott képzésben résztvevő és az
önköltséges státuszban levő hallgatók egyaránt megpályázhatják. Más típusú ösztöndíjban
való részesedés sem kizáró ok.
2. A pályázó tanulmányi eredménye a pályázat beadását megelőző két tanulmányi félévben
legalább „jó” rendű (súlyozott tanulmányi átlaga mindkét esetben legalább 3,51-4,5 közötti)
és mindkét félévben eleget tett minden előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségének, valamint
rendelkezik a tanulmányok folytatásához szükséges előírt kreditekkel.
3. Elkötelezett az állatvédelem és az állatok jólléte iránt.
4. Ismeri és elfogadja a Royal Caninnak a kutyák és macskák egészséges táplálásával
kapcsolatos filozófiáját.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik bizonyítható módon
speciálisan érdeklődnek olyan klinikai (belgyógyászat, sebészet, szülészet, onkológialabordiagnosztika) és/vagy paraklinikai tárgyak (pl. takarmányozástan, parazitológia,
járványtan) iránt, és/vagy tanulmányi kötelezettségeiken túl már eredményeket értek el ezek
területén, amelyek a kutyák és macskák egészségének és jóllétének előmozdításával
közvetlenül kapcsolatosak. Ilyen lehet például tudományos diákköri tevékenység és/vagy
benyújtott dolgozat, benyújtott pályázatokban való részvétel, kiemelkedő rendszeres klinikai
munka, kiemelkedő állatvédelmi tevékenység. (A szakdolgozat készítési szándék
dokumentálása önmagában nem elegendő.) Egyenlő feltételekkel rendelkező pályázók esetén
a szociálisan bizonyítottan hátrányosabb helyzetű diákok előnyt élveznek. Ezen tényező
elbírálásának kritériumai megegyeznek a szociális ösztöndíj kérelmek benyújtásánál
támasztott feltételekkel és előírásokkal.
A pályázatok elbírálása
A benyújtott érvényes pályázatokat minden év december 30-ig egy ad hoc bizottság bírálja el
a legesélyesebb jelöltek előzetes meghallgatásával. A meghallgatás időpontjáról az ad hoc
bizottság értesíti a pályázókat. A bizottság összetétele: az Állatorvostudományi Egyetemnek a
tanulmányi ügyekért felelős oktatási rektorhelyettese, a Tanulmányi Osztály vezetője, a
Hallgatói Önkormányzat elnöke és a Royal Canin Hungary Kft. képviseletében eljáró
tudományos kommunikációs vezető. Szavazategyenlőség esetén a rektorhelyettes szavazata
dönt.
A pályázat eredményének kihirdetése
Az ösztöndíjat elnyerő két hallgató neve a tanévnyitó ünnepségen kerül bejelentésre, és ekkor
veszik át a Royal Canin Kft. képviselőjétől a díj elnyeréséről szóló oklevelet is.
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A pályázat meghirdetése
Minden évben legkésőbb november 26-ig nyilvános meghirdetésre kerül a tanulmányi osztály
által működtetett hallgatói levelező listán és az Egyetem területén kifüggesztett 2 poszter
révén (a Hallgatói Központ és a Tanulmányi Osztály hirdető tábláin).
Egyéb rendelkezések
Egyéb, előre nem látható vitás kérdésekben az ad hoc bizottság dönt a Royal Canin Hungary
Kft. előzetesen kikért álláspontjának ismeretében és annak figyelembe vételével.
A pályázatok elbírálásával kapcsolatban a bizottság döntése végleges, azzal szemben
fellebbezésnek nincs helye.
A Royal Canin Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ösztöndíj folyósítását utóbb
megvonja, amennyiben a hallgató arra méltatlan magatartást tanúsít vagy a hallgató a pályázat
benyújtása, illetve elbírálása során az ad hoc bizottságot valótlan tények közlésével, adatok
eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez befolyásolta az ösztöndíj
odaítélését. Amennyiben az ösztöndíj megvonásra kerül, az adott évben a Royal Canin
Hungary Kft. nem köteles újabb (pót-) pályázatot kiírni.
A Royal Canin Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ösztöndíj pályázatot
visszavonja, vagy szüneteltesse, mely esetekben az adott évben nem kerül a pályázat
meghirdetésre.
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