
3/2016. (04.01.)  SZÁMÚ GYTK DÉKÁNI UTASÍTÁS 

AZ ESÉLYKIEGYENLÍTÉSRŐL A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSBEN 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Gyógyszerésztudományi Kara (a továbbiakban: GYTK vagy Kar) 

célul tűzi ki a roma/cigány nemzetiségű fiatalok felzárkóztatását és annak a lehetőségnek a 

biztosítását, hogy ezen fiatalok az eddigieknél nagyobb számban kapcsolódhassanak be a hazai 

gyógyszerészképzésbe. 

Az utasítás hatálya 

 

1. § Jelen Utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának azon 

roma/cigány nemzetiségű hallgatóira, akik a 2012/2013-as tanévben vagy azt követően szereztek 

érettségi bizonyítványt, és a 2016. évi vagy az azt követő országos felvételi eljárásban a Kar 

gyógyszerész szakát első helyen jelölték meg.  

A támogatás formája 

 

2. § A PTE GYTK dékánja, ösztöndíj formájában az adott tanévnek megfelelő, a hallgató számára kiírt 

önköltséggel megegyező összegű ösztöndíjat biztosít egy roma/cigány fiatal számára az 1. §-ban 

rögzített feltételek mellett. 

A jelentkezés menete 

3. § A felvételt nyert hallgatók a Dékáni Hivatalban leadott pályázati űrlapon adhatják be pályázatukat 

augusztus 10-ig, melyhez csatolniuk kell az érettségi bizonyítvány és a felvételi határozat másolatát, 

valamint az esetleges többletpontokra jogosító igazolások másolatát. 

A támogatás odaítélése 

4. § A támogatással kapcsolatos döntést a PTE GYTK dékánja által vezetett és összehívott bizottság 

hozza meg, amelynek tagjai a dékán, a dékánhelyettes és a Hallgatói Részönkormányzat elnöke. A 

döntést a jelentkező hallgatóknak a felvételi eljárás során elért összpontszáma alapján képzett sorrend 

szerint kell meghozni. 

Egyéb rendelkezések 

 

5. § Jelen utasítás 2016. április 1-én lép hatályba.  

 

Pécs, 2016. március 21.  

 

 

Dr. Perjési Pál 

mb. dékán 
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PÁLYÁZATI ŰRLAP 
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* A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a pályázó a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

( Njtv.) 11. § (2) bekezdése alapján nem kötelezhető, de amennyiben a pályázó nem tünteti fel nemzetiségi 

hovatartozását, pályázatát a PTE GYTK nem tudja elfogadni. A kitöltött adatlapon található információkat a 

PTE GYTK a 2011. évi CXII. törvényben (Infotv) leírtaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezeli, az 

A. A jelentkező adatai 

Vezetéknév: Keresztnév: 

Születési név: 

Születési hely: Születési idő: 

Anyja születési neve: 

TAJ szám: Adóazonosító jel: 

Bankszámlaszám: 

B. Az érettségi adatai 

Középiskola neve: 

Középiskola címe: 

Érettségi éve:                             Érettségi bizonyítvány száma: 

C. A felvételi adatai 

Első helyen megjelölt szak: 

Felvételi pontszám: 

D. Nyilatkozat  

Nyilatkozom arról, hogy A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. melléklete 

szerinti roma nemzetiséghez tartozom.* 

Aláírás: Dátum: 

http://www.aok.pte.hu/docs/th/file/2012/DU_2012_01_02__vegleges_2012_09_05.pdf


adatokat kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi 

hozzáférhetővé. 


