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Pályázati felhívás a POTEPillars Oktatásfejlesztési Ötletversenyére 

 
A PTE ÁOK és GYTK elkötelezett a világszínvonalú oktatás fenntartása és annak továbbfejlesztése 

iránt. A modern kor orvos- és gyógyszerész képzése nem képzelhető el a legújabb technikai és 

módszertani újítások nélkül. Mindkét karon jelenleg is számos elkötelezett szakértő dolgozik a 

képzés fejlesztésén.  E cél további támogatására az ÁOK és a GYTK Oktatásfejlesztési pályázatot 

hirdet, hogy még több tehetséges oktató, kutató kolléga, adminisztratív munkatárs és hallgató is 

részt vehessen az oktatás módszertanának fejlesztésében. 

 

Pályázók köre: 

A pályázatra a PTE ÁOK és GYTK hallgatói, oktatói, kutatói és adminisztratív munkatársai 

jelentkezhetnek. A jelentkezés módja: egyénileg vagy csapatban, de különösen támogatott a vegyes 

teamek (oktatók és hallgatók együtt) indulása is.  

 

A pályázat célja: 

A pályázat célja olyan technikai vagy módszertani újítások kidolgozása, melyeknek megvalósításával 

a pályázó fejleszteni, megújítani, illetve eredményesebbé kívánja tenni az orvos- és/vagy 

gyógyszerészképzést. Az ÁOK és a GYTK a megvalósításban segítséget nyújt. 

 

A pályázatok elbírálása: 

A pályázat elbírálása két körben zajlik.  

Az első körben („ötlet fázis”) a pályázóknak (csapat esetén a vezetőnek) röviden be kell mutatnia az 

elképzelt innovációt, illetve az újítás várható pozitív eredményeit, hatásait.  

 

A zsűri által legjobbnak ítélt ötletek jutnak be a második körbe („pályázati fázis”). Ebben a fázisban 

a pályázóknak/csapatoknak részletes tervet kell készíteniük a koncepcióról (szakmai terv), az 

oktatásba való integrációról, a megvalósítás ütemezéséről, valamint a szükséges anyagi és humán 

erőforrásokról.  
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A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázó személynek vagy csapatnak az ÁOK/GYTK weboldaláról letölthető pályázati űrlapot kell 

letöltenie, kitöltenie majd az otletverseny@aok.pte.hu email címre elektronikus formában 

visszaküldenie legkésőbb 2020.09.21 -ig. 

A pályázat ütemezése: 

• 2020. 09.22 – 2020. 10.06.: A benyújtott pályázatok elbírálása  

• 2020.10.07: Az I. Kör eredményhirdetésé, a második körbe jutottak kiértesítése. 

• 2020. 10.08 – 2020.10.29 : A II. Kör pályázati anyagainak befogadása. 

• 2020. 10.30. – 2020.11.13: A II. Kör pályázatainak elbírálása. 

• 2020.11.16: A II. Kör eredményhirdetése. 

 

Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy bármilyen technikai vagy egyéb kérdéssel forduljanak bizalommal 

az Ötletverseny stábjához az otletverseny@aok.pte.hu email címen keresztül! 
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