
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és a Pécsi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar pályázatot hirdet a „Középiskolás Diákok Hallgatói Mentora 

Ösztöndíj” elnyerésére a 2018/2019-es tanév tavaszi szemeszterére.  

 

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar vagy a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatói (beleértve a doktori képzésben 

résztvevő, vagyis PhD hallgatókat).  

 

Az ösztöndíjat az a hallgató nyerheti el, aki:  

 aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Karon vagy a Pécsi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Karon vagy mindkét karon,  

 a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magyar Felvételi és 

Hallgatói Szolgáltató Iroda által középiskolás diákok számára szervezett rendezvényen 

(TM őszi tábor, TM tavaszi tábor, Középiskolások hete, Educatio, középiskolai 

bemutatók) igazoltan részt vett ezen pályázati kiírást megelőző két tanévben legalább 

egy alkalommal, 

 vállalja, hogy e-mailen kapcsolatot tart a jelentkező középiskolás diákokkal, 

 vállalja, hogy részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda által középiskolás diákok számára 

szervezett rendezvényeken, programokon. 

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, amennyiben a pályázó igazoltan végzett középiskolás 

diákok számára mentorálási tevékenységet ezen pályázati kiírást megelőző két tanév során.  

   

A pályázathoz mellékelni kell:  

 hallgatói jogviszony igazolás  

 a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magyar Felvételi és 

Hallgatói Szolgáltató Iroda által kiállított igazolás a középiskolás diákok számára 

szervezett rendezvény(ek)en való részvételről 

 fényképes motivációs levél 

 kitöltött pályázati űrlap 

 

A pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magyar 

Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Irodába (7624 Pécs, Szigeti út 12., I. emelet) szükséges 

eljuttatni postai úton vagy személyesen. 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. január 30., 12:00 óra 

 

A pályázatokról az alábbi összetételű szakmai bizottság dönt: 



 Dr. Czopf László, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar oktatási 

dékánhelyettese 

 Dr. Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar általános és 

oktatási dékánhelyettese 

 Dr. Duga Zsófia, irodavezető (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda) 

 A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

elnöke által delegált olyan hallgató, aki nem nyújtott be jelen pályázati kiírásra 

pályázatot 

 A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

elnöke által delegált olyan hallgató, aki nem nyújtott be jelen pályázati kiírásra 

pályázatot 

 

  

A pályázatok elbírálási határideje: 2019. február 8.  

 

Az ösztöndíj kifizetése az ösztöndíjat elnyerő pályázók részére az alábbi időbeli ütemezés 

szerint történik: A nyertes pályázók 6 hónapon keresztül (2019. februártól 2019. júliusig) havi 

10.000 forint ösztöndíjban részesülnek, melynek kifizetése havi utalás formájában történik.  

 

Pécs, 2018. január 10.   

 

_________________________              _______________________ 

 

Dr. Nyitrai Miklós       Dr. Perjési Pál 

dékán         dékán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

„Középiskolás Diákok Hallgatói Mentora Ösztöndíj”  

 

A pályázó neve:  

A pályázó Kara:   

A pályázó mely szakon végzi tanulmányait:   

A pályázó Neptun kódja:   

A pályázó e-mail címe:   

A pályázó telefonszáma:  

 

Kijelentem, hogy a „Középiskolás Diákok Hallgatói Mentora Ösztöndíj”  pályázati kiírásában 

foglaltakat megismertem és a pályázati kiírásban foglaltakat elfogadva pályázok a „Középiskolás 

Diákok Hallgatói Mentora Ösztöndíj”  elnyerésére. 

 

Kelt: ..……………………, ………… év ……………………. hónap ……… nap 

 

 

 

 

……………....……………………….   

                Pályázó aláírása     

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 


