
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar pályázatot hirdet a „Fél éves 

előkészítő tanfolyam – fizika, kémia, biológia témakörben demonstrátor” pozíció 

elnyerésére a 2020/2021-es tanévben 2020. október 31-től -2021. április 30-ig megrendezésre 

kerülő, középiskolás diákok számára tartott hétvégi felkészítő tanfolyamára.  

 
Az ösztöndíjra azon hallgató nyújthat be pályázatot: aki a PTE ÁOK karán (általános orvos, 

fogorvos szakon) jelenleg nappali tagozatos hallgató. 

 
Az ösztöndíj elnyerésének feltétele: 

• aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, vagy PhD hallgatói jogviszony 

• megfelelő kommunikációs készségekkel rendelkezik 

• empatikus 

• vállalja, hogy tevékenységéről jelenléti ívet vezet, éves beszámolót ír 

• biológia vagy kémia vagy fizika érettségi emelt szintű követelményrendszerének átfogó 

ismerete, tudása 

 
A pályázathoz mellékelni kell: 

• hallgatói jogviszony igazolás 

• kitöltött pályázati űrlap (személyes vagy postai út esetén) 

 
A pályázatokat az on-line jelentkezési lap határidőig történő kitöltésével lehet benyújtani.  

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. október 24., 12:00 óra 

A pályázatokról az alábbi összetételű szakmai bizottság dönt: 

• Prof. Dr. Tényi Tamás, dékánhelyettes 

• Dr. Duga Zsófia, irodavezető 

• Lorencz Máté táborvezető 

 
A pályázatok elbírálási határideje: 2020. október 26.  

 
Az elnyerhető ösztöndíj összege a 2020/2021-as tanév során az őszi szemeszterben és a tavaszi 

szemeszterben is 7000 forint/óra óradíj illeti meg a demonstrátorokat. 



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

szerint történik: A fent nevezett összegek a féléves teljesítéseket követően kerülnek kifizetésre.  

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2020/2021- es tanév során aktív hallgatói státuszom 

megszűnik az elbírálás során elnyert ösztöndíjra az aktív hallgatói státusz megszűnésének 

napjától nem vagyok jogosult, és az aktív hallgatói státusz megszűnését a Stratégiai Marketing 

és Toborzó Iroda munkatársainak e-mailen (info@aok.pte.hu) be kell jelentenem a megszűnés 

kezdő időpontjától számított 5 munkanapon belül. 

 

 

 
Pécs, 2020. október 14.  

 

 
 

Dr. Nyitrai Miklós 

dékán 

mailto:info@aok.pte.hu


 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

„Fél éves előkészítő tanfolyam – fizika, kémia, biológia témakörben demonstrátor” 

 

A pályázó neve:  

A megpályázott pozíciót kérjük aláhúzással 

jelölje. 

A) demonstrátor kémia 

B) demonstrátor biológia 

C) demonstrátor fizika 

A pályázó Neptun kódja:  

A pályázó Kara:  

A pályázó mely szakon végzi tanulmányait:  

A pályázó mely programon végzi tanulmányait:  

A pályázó Neptun kódja:  

A pályázó e-mail címe:  

A pályázó telefonszáma:  

A pályázó állandó lakcíme:  

 

Kijelentem, hogy a „Fél éves előkészítő tanfolyam – fizika, kémia, biológia témakörben 

demonstrátor” „pályázati kiírásában foglaltakat megismertem és a pályázati kiírásban foglaltakat 

elfogadva pályázok a „Fél éves előkészítő tanfolyam – fizika, kémia, biológia témakörben 

demonstrátor” elnyerésére. 

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

 

 

 

 
……………....………………………. 

Pályázó aláírása 

 

 

Átvétel dátuma: 

Átvevő aláírása: 


