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PTE GYTK Közösségi és Médiafelelős ösztöndíj 
 

Pályázati Kiírás 
 

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar pályázatot ír ki 
 

Közösségi és Médiafelelős ösztöndíj elnyerésére. 

 
Az ösztöndíjat elnyerő hallgató feladata a Kar és a Hallgatói Önkormányzat által szervezett 
rendezvények fényképes dokumentációjának elkészítése, a pécsi hallgatói élethez és gyógyszerész-
képzéshez kapcsolódó események fényképes anyagának készítése, rövid szöveges beszámolók és 
hírek megfogalmazása, interjúk készítése, a Kar és a GyTK Hallgatói Önkormányzat online 
felületeinek és közösségi oldalainak kezelésben való közreműködés, valamint a Kari vezetéssel 
történő rendszeres és aktív együttműködés. 
 
A pályázatra elsősorban olyan GYTK-s vagy ÁOK-s hallgatók jelentkezését várjuk, akik megfelelnek a 
feltételeknek és vállalják a pályázatban foglalt feladatokat, és azokat teljesítik.  
 
Pályázati feltételek és feladatok: 

 Angol nyelvtudás (előny középfokú komplex nyelvvizsga, nehézség nélküli írásbeli és szóbeli 
kommunikáció) 

 Heti rendszerességű aktív tevékenység és rendszeres részvétel a Kar eseményein 
(várhatóan havi 8-10 óra elfoglaltság) 

 Kar által összeállított éves programterv alapján az előre egyeztetett rendezvényeken, 
valamint általános és oktatási dékánhelyettes által kijelölt további eseményeken való 
részvétel és annak dokumentációja. 

 Heti rendszereséggel egyeztetés és havonta beszámolási kötelezettség az általános és 
oktatási dékánhelyettes felé. 

 Az elkészített anyagok megjelentetését megelőző hozzájárulás kérése az általános és 
oktatási dékánhelyettestől, illetve beiskolázással/toborzással kapcsolatos hírek kapcsán a 
Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjétől. 

 
Ösztöndíj időtartama és mértéke 

 Betölthető legkorábban 2017. május 15-től 

 Fix ösztöndíj: havi 30.000 Forint 
 
Tájékoztató jellegű kari rendezvény és esemény naptár 

 Augusztus: Instruktor tábor, Gólyatábor, Középiskolások Hete 

 Szeptember: Tanévnyitó, Szakest, Szaknap, Városismereti vetélkedő, Kari Szpari, Kutatók 
Éjszakája, Pécs City Karnevál 

 Október: Jótékonysági Ötpróba, TDK börze és szakmai délután 

 November: Gólyabál, Gyógyszerész Bál, Dékány Miklós Emléknap 
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 December: Adventi koncert, Karácsonyi vacsora 

 Január: Educatio Kiállítás, ÁOK/GyTK Nyílt Nap 

 Február: Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozója, Házi TDK Konferencia, Felező 

 Március: EFEN, OTDK, Diplomavédések, International Evening, Teddy Maci Családi Nap 

 Április: Medikus Kupa, Tavaszi Koncert, Nowruz-Perzsa Újév, PTE Regatta és emlékfutás 

 Május: PEN 

 Június: Diplomaosztó 

 szorgalmi időszakban Gyógyszerész Borklub, Gyógyszerésztudományok Fóruma, 
Gyógyszergyár látogatás, Nyitott Órák, Középiskolák Látogatása, GyTK továbbképzések 
 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

 15 napnál nem régebbi Hallgatói Jogviszony Igazolás 

 Motivációs levél 

 Önéletrajz (kapcsolati adatok, nyelvismeret/nyelvvizsga bizonyítvány másolata, 
tanulmányok, pályázat szempontjából releváns tapasztalatok és képzések felsorolása) 

 Referencia fényképek elektronikus változata (pl. korábbi rendezvények fotó anyaga, 
portfólió korábbi munkákból, vagy bármilyen, a hallgató által készített fotó, videó ) 

 
A Gyógyszerésztudományi Kar Vezetősége és a Hallgatói Önkormányzat az ösztöndíjat elnyert 
hallgató számára a pozícióhoz szükséges professzionálisabb munkát elősegítő alapok elsajátítása 
érdekében képzési lehetőséget biztosít. 
Amennyiben a hallgató rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges saját fényképezőgéppel, 
kérjük a pályázatába feltűntetni a készülék típusát. 
A pályázatokat a PTE GyTK dékáni vezetése bírálja el, a döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. 
Abban az esetben, ha a pályázatot elnyert hallgató a meghatározott kritériumokat nem teljesíti, 
vagy azokat megszegi, az ösztöndíj folyósítása azonnali hatállyal megszakításra kerül. 
 
A pályázatok beküldésének határideje:  

2017. május 7. (vasárnap) - éjfél 

 

Pályázatot elektronikus formában a GYTK Dékáni Hivatal e-mail címére 

(dekani.hivatal@gytk.pte.hu) kérjük eljuttatni! 

 

Pécs, 2017. 05. 02. 

Dr. Fittler András s.k. 

Általános és oktatási dékánhelyettes  

PTE Gyógyszerésztudományi Kar 
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