
PTE ÁOK KARI PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

„Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj” 

a 

2021/2022. tanévre 

 
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kara 

pályázatot hirdet 

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj  

elnyerésére. 

 

Karunkon azok a jelen (2020/2021-es) tanévben nem végzős, nappali tagozatos hallgatók 

pályázhatnak Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra, akiknek az előző tanév mindkét félévében a 

súlyozott tanulmányi átlaga legalább jeles (4.5 vagy annál jobb) volt és legalább 55 kreditpontot  

- ebből legalább 45 kreditpontot kötelező tantárgyból -  gyűjtöttek, továbbá akik a Tudományos 

Diákkörben, szakmai területen kimagasló munkát végeztek, illetve kiemelkedő közéleti 

tevékenységet fejtettek ki. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy tanév időtartamra, 10 hónapra 

szól. 
 

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos információk, a pályázati űrlap, 

valamint az értékelési szempontok letölthető formában megtalálhatók az ÁOK Tanulmányi 

Hivatal honlapján. 
 

A korábbi évekhez képest fontos változásként, tavalyi kezdettel, a Gyógyszerésztudományi 

Kar hallgatói nem az ÁOK-n, hanem külön, a számukra a GYTK által kiírt saját kari pályázati 

felhívásra jelentkezhetnek. 
 

A pályázati kérelmeket az oktatásért felelős miniszternek címezve, az ÁOK Tanulmányi 

Hivatalba kell benyújtani 2021. augusztus 31-én 12 óráig, a Hivatal honlapjáról letölthető 

űrlapon, a megfelelő mellékletekkel, igazolásokkal együtt. 
 

A pályázatok rangsorát a Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság 2021. szeptember 07-én 

tartandó ülésén határozza meg. A hallgatók a rangsort, valamint saját pályázatuk értékelését 

2021. szeptember 09-től tekinthetik meg a Tanulmányi Hivatalban. Esetleges, az ÁOK 

dékánjának címzett fellebbezésüket is ide kell benyújtani legkésőbb 2021. szeptember 14-én 12 

óráig. Az elbírálás eredménye 2021. szeptember 21-től a Tanulmányi Hivatalban ismerhető meg. 

A végleges döntés joga az oktatásért felelős miniszteré. 

 

Pécs, 2021. május 27. 

 

 

          Prof. Dr. Karádi Zoltán 

         az ÁOK Pályázati és Ösztöndíj Bizottság 

           elnöke 


