Pályázati Kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Esélyegyenlőségi
Bizottsága (továbbiakban Bizottság) a 2022/2023-as tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki
a mai napon Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.
Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és az intézményi közéleti ösztöndíjban a
teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási
szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet finanszírozási
formától függetlenül.
[TJSZ. 18. § (2) bek. alapján]

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj
Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató
(tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján,
félévre, havonta folyósított juttatás. A pályázatot az EHÖK szakbizottsága által a pályázati
kiírásban meghatározott módon és határidőig szükséges benyújtani. A pályázatok
elbírálásának szempontjait és a pontrendszert az űrlap tartalmazza. A beérkezett pályázatokat
az EHÖK szakbizottsága az ügyrendjének megfelelő eljárásban bírálja el.
[TJSZ. 18. § (3) bek. alapján]

A pályázatokat elektronikusan 2022. szeptember 12. (hétfő) 12:00 óra és 2022. szeptember
29. (csütörtök) 12:00 óra között lehetséges benyújtani a Neptun tanulmányi rendszeren
keresztül.
Az elektronikus pályázati űrlap elérhető a www.neptun.pte.hu címen az Ügyintézés,
Kérvények menüpont alatt.
Az elektronikusan benyújtott pályázati űrlapot a jelentkezés érvényesítéséhez kinyomtatva,
aláírva, a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt el kell juttatni az EHÖK Ügyfélszolgálati
Irodára!
Dokumentumok beérkezési határideje:
2022. szeptember 30. (péntek) 15:00 óra
Postai feladás esetén vegye figyelembe a postázás idejét!
A késve érkezett pályázatokat nem tudjuk befogadni!
Postára adási határidő: 2022. szeptember 29. (csütörtök) (elsőbbségivel)
Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
(Postai feladás esetén kérjük, a borítékra írja rá a kérvényazonosító számát, illetve a
„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj” jeligét!)

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt részletesen tanulmányozza a pályázathoz tartozó
kitöltési útmutatót, mely a http://pte.hu/hallgatoi_szabalyzatok_nyomtatvanyok oldalon
érhető el.
A pályázat Neptunban történő benyújtását követően a Neptun rendszer által generált
adatlapot (a „Leadott kérvények” menüpont alatt, az adott kérvény sorában szürke plusz
ikonra kattintva, a „Nyomtatvány letöltése pdf-ként” menüpont alatt érhető el) valamennyi
szükséges aláírást követően, a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt kérjük a
megadott határidőre az EHÖK Ügyfélszolgálati Irodán leadni, vagy postai úton elküldeni az
alábbi címre: PTE EHÖK 7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ennek
elmulasztása esetén!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat helyes és teljes körű kitöltése és az igazolási rendnek
megfelelő dokumentumok csatolása
a pályázó felelőssége, a Bizottság
tagjaitól/gyakornokaitól kapott információk tájékoztató jellegűek, azok nem helyettesítik a
pályázati kiírás és a hatályos kitöltési útmutató megismerését.
A pályázó által alá nem írt, késve leadott pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában
elfogadni!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!
Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a Pályázati és
Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaihoz vagy írjon a palyazatok.ehok@pte.hu címre!

Pécs, 2022.09.09.

Koczka Viktor s.k.
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Pályázati és Esélyegyenlőségi Bizottság

