
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar pályázatot hirdet a „Hallgatói 

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

 

Az ösztöndíjra azon hallgató nyújthat be pályázatot, aki két félévet teljesített a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar általános orvos vagy fogorvos szakán, vagy 

aki a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán végzett és jelenleg nappali 

tagozatos, doktori képzésben részt vevő hallgató (PhD hallgató) az Elméleti Orvostudományok 

Doktori Iskolában, a Gyógyszertudomány Doktori Iskolában, az Interdiszciplináris 

Orvostudományok Doktori Iskolában, a Klinikai Idegtudományok Doktori Iskolában vagy a 

Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolában.   

 

Az ösztöndíjat az a hallgató nyerheti el, aki:  

 aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,  

 jártas, megfelelően tájékozott az egyetemi élet kérdéseiben (mikor, kit kell keresni, hová 

kell fordulni, mi hol található az egyetemen… stb.), 

 ismeri a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat, 

 megfelelő kommunikációs készségekkel rendelkezik, 

 empatikus, 

 vállalja, hogy részt vesz a hallgató mentorok számára szervezett tréningen, 

 vállalja, hogy folyamatos kapcsolatot tart  a mentorálást kérő diákokkal (egy mentor 

maximum 3 fő diákkal) a 2018/2019. tanév tavaszi szemesztere lezárásáig, 

 vállalja, hogy tevékenységéről beszámolót ír, 

 megfelel a pályázat benyújtását követően szervezett szóbeli meghallgatáson. 

 

   

A pályázathoz mellékelni kell:  

 hallgatói jogviszony igazolás 

 kreditigazolás 

 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. február 5., 12:00 óra 

 

 

 



A pályázatokról az alábbi összetételű szakmai bizottság dönt: 

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

dékánhelyettese 

 Dr. Füzesi Zsuzsanna, intézetigazgató - Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet 

 Varga Zsuzsanna, dékáni hivatalvezető – Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal 

 Potos Bernadett, tanulmányi hivatalvezető - Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar, Tanulmányi Hivatal 

 Dr. Duga Zsófia, irodavezető - Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Kar Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda  

 Csidei Lívia, irodavezető - Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Angol Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda 

 Krammné Mezei Anikó, irodavezető - Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Német 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 Általános Orvostudományi Kar Angol – Német Hallgatói 

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

kiírásra pályázatot 

 

A pályázatok elbírálási határideje: 2019. február 15.  

  

 

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

szerint történik: a nyertes pályázók 6 hónapon keresztül (2019. márciustól 2019. augusztusig) 

havi 10.000 forint ösztöndíjban részesülnek, melynek kifizetése havi utalás formájában 

történik.  

 

Pécs, 2019. január 7.   

 

Dr. Nyitrai Miklós        

dékán          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

„Hallgatói Mentor Ösztöndíj”  

 

A pályázó neve:  

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:  

 

Kijelentem, hogy a „Hallgatói Mentor Ösztöndíj”  pályázati kiírásában foglaltakat megismertem 

és a pályázati kiírásban foglaltakat elfogadva pályázok a „Hallgatói Mentor Ösztöndíj”  

elnyerésére. 

 

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

 

 

 

 

……………....……………………….   

                Pályázó aláírása     

             

 

 

 

 

 

 



 

 

 


