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A Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramot hirdet biztonságtechnikai mérnöki, energetikai 
mérnöki, építőmérnöki, fizikus, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, 
mérnökinformatikus, műszaki menedzser, vegyészmérnöki és villamosmérnöki szakok valame-
lyikén alap- vagy mesterképzési tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára!
 
JELENTKEZZ!

A Paks II. Zrt. a nyertes pályázókat félévenként bruttó 300.000 Ft-tal támogatja.

Részletek és bővebb információ: www.paks2.hu; osztondij@paks2.hu 
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ATOMENERGIA –
A BIZTOS JÖVŐ
Paks II. Zrt. – Tanulmányi Ösztöndíjprogram

A Paks II Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramot hirdet az alábbi szakok valamelyikén, alap- vagy mester-
képzési tanulmányokat folytató hallgatók számára: biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, 
építőmérnöki, fizikus, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, mérnökinformatikus, 
műszaki menedzser, vegyészmérnöki és villamosmérnöki. 

A pályázatra a következő egyetemek hallgatóinak jelentkezését várjuk: Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci 
Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi 
István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Egyetem.  

A Paks II. Zrt. azoknak az alapképzés 5. vagy 6. félévét teljesítő, nappali tagozatos hallgatóknak a jelentkezését 
várja, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 3,5 volt. A programra jelent-
kezhetnek továbbá azok a nappali tagozatos hallgatók, akik a mesterképzés 1., vagy 2. évfolyamára járnak, 
súlyozott tanulmányi átlaguk a megelőző két félévben legalább 3,5 volt, BSc diplomájukat az MSc tanulmányok 
megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és diplomájuk minősítése legalább „jó”. 

A nyertes pályázók tanulmányait a Paks II. Zrt. félévenként bruttó 300.000 Ft-tal támogatja. 
 
AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI:

 • súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félév végétől eléri a bekerülési szintet (3,5),
 • minden tanulmányi félév végén írásban tájékoztatja a Paks II. Zrt.-t a félév sikeres teljesítéséről,
 • a BSc tanulmányokat folytató hallgató, tanulmányainak befejezését megelőzően nyilatkozik  
    továbbtanulási szándékáról.

Az ösztöndíjasok – a Paks II. Zrt. foglalkoztatási lehetőségeinek figyelembevételével – szakmai gyakorlatot 
teljesíthetnek és a program végén állásajánlatot kaphatnak. A vonatkozó feltételeket és kötelezettségeket 
a hallgatóval kötendő ösztöndíjszerződés tartalmazza.

A benyújtott pályázatok elbírálása rangsorolással történik. Az ösztöndíj odaítéléséről Bíráló Bizottság dönt.

Részletek és bővebb információ: www.paks2.hu, osztondij@paks2.hu


