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ZENTA 
 
A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) 14. 
szakasza alapján, az ösztöndíjak odaítélésében illetékes bizottság 2013.12.05-én összeállította  
 

A 2013/2014-es tanévben a hiányszakmákról szóló  
jegyzéket 

 
Hiányszakmák a 2013/2014-es tanévben: 
 
-A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jelentése alapján 
     1.  Okleveles gépészmérnök/ okleveles gépészmérnök- mester fokozat 
     2.  Okleveles energetikai szakirányú elektrotechnikai mérnök 
 
-A Magyar Nemzeti Tanács jelentése alapján 
     1. Általános orvosi szak 
     2. Okleveles gyógyszerész 
     3. Okleveles fogorvos 
     4. Orvosi rehabilitációs szak 
     5. Orvosi speciális rehabilitációs szak 
     6. Jogi Kar minden szaka 
     7. Technológiai Kar minden szaka 
     8. Műszaki Kar minden szaka 
     9. Matematika szak 
    10. Fizika szak 
    11. Történelem 
    12. Pszichológia szak 
    13. Pedagógia szak 
    14. Zenepedagógia szak 
    15. Képzőművészeti szak 
 
- Zenta község Foglalkoztatási Tanácsának jelentése alapján 
     1. Okleveles gépészmérnök/ okleveles gépészmérnök- mester fokozat 
     2. Okleveles energetikai szakirányú elektrotechnikai mérnök 
     3. Okleveles gyógyszerész 
     4. Általános orvosi szak 
     5. Okleveles fogorvos 
     6. Orvosi rehabilitációs szak 
     7. Orvosi speciális rehabilitációs szak 
     8. Fizika szakos tanár 
     9. Matematika szakos tanár 
   10. Iskolapedagógus 
   11. Szerb nyelv és irodalom szakos tanár 
   12. Angol nyelv és irodalom szakos tanár/ angol nyelv és irodalom szakos tanár- mester   
         fokozat 



   13. Szerb nyelv, mint környezetnyelv szakos tanár (a nemzeti kisebbségnek) 
   14. Zenei nevelés szakos tanár 
   15. Oligofrénpedagógus 
   16. Német nyelv szakos tanár 
   17. Képzőművészet szakos tanár 
 
A hallgatók pontozását a hiányszakmák kritériumai szerint  kell végezni a következő táblázat 
szerint: 
                   

I. Hiány szerinti pontozás 

Kategóriák    Pontok száma 
I. kategória 
     ● Okleveles gépészmérnök/ okleveles gépészmérnök- mester   
          fokozat 
     ● Okleveles energetikai szakirányú elektrotechnikai mérnök 

 
60 pont 

II. kategória 
     ●  Általános orvosi szak 
     ●  Okleveles gyógyszerész 
     ●  Okleveles fogorvos 
     ●  Orvosi rehabilitációs szak 
     ●  Orvosi speciális rehabilitációs szak 
     ●  Matematika szak 
     ●  Fizika szak 
     ●  Pedagógiai szak 
     ●  Zenepedagógus szak 
     ●  Képzőművészeti szak 

 
 
 
 
 

40 pont 

III. kategória 
     ●  Műszaki Kar szakai, kivéve az okleveles gépészmérnök/   
         okleveles gépészmérnök- mester fokozat és az okleveles    
         energetikai szakirányú elektrotechnikai mérnök tanulmányi   
         programot 
     ●  Jogi Kar minden szaka 
     ●  Technológiai Kar minden szaka 
     ●  Történelem 
     ●  Pszichológia szak 
     ●  Szerb nyelv és irodalom szakos tanár 
     ●  Angol nyelv és irodalom szakos tanár/ angol nyelv és irodalom  
         szakos tanár- mester fokozat 
     ●  Szerb nyelv, mint környezetnyelv szakos tanár (a nemzeti   
         kisebbségnek) 
     ●  Oligofrénpedagógus 
     ●  Német nyelv szakos tanár 

 
 
 
 
 
 

20 pont 

 
A BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
_______________________ 

                                                                                                           Sárosi Gabriella 


