PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Kedves Hallgató!
A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Központi Kollégiumi
Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat
(továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2017/2018-es tanév
vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.
Kollégiumi férőhely elnyerésére jogosult az a hallgató „aki az Egyetemre felvételt nyert,
akinek az esetében az Egyetem az átvételét lehetővé tevő döntést hozott, akinek az esetében
az Egyetem vendéghallgatói jogviszonyt engedélyező döntést hozott, illetve aki az
Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy
milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend munkarend szerint nyújtotta be felvételi
kérelmét, átvételi kérelmét, a vendéghallgatói jogviszony során milyen tanulmányokat fog
folytatni, vagy illetve milyen szakon, milyen munkarend szerint létesített az Egyetemmel
hallgatói jogviszonyt.”
[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]
A pályázati kérelmet a Neptun Tanulmányi Rendszer felületén, elektronikusan kell
benyújtani. A pályázathoz - a pályázati kiírásban és a pályázathoz tartozó tájékoztatóban
megjelöltek szerint - csatolandó dokumentumokat papíralapon az EHÖK Hallgatói Pályázati
Pontjára kell eljuttatni, az általa a pályázati kiírásban meghatározott határidőig.
A pályázatok elbírálása a TJSZ 38. § (1) bekezdése alapján az alábbi szempontok figyelembe
vételével történik
a) szociális helyzet,
b) tanulmányi eredmények,
c) közösségi munka,
d) a hallgató képzésének munkarendje,
e) jelen szabályzat 54. § (6) bekezdése szerint mentesülés,
f) az Nftv. 41. § (1) bekezdése szerinti előnyben részesítés.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Önkormányzati és Szakkollégiumi jogcímeken való jelentkezés
külön eljárásban kerül elbírálásra, azonban a hallgatóknak e jogcímek esetén is szükséges
pályázati kérelmüket a Neptun felületén és papír alapon benyújtani!
Az önkormányzatok számára fenntartott férőhelyek azon hallgatók között kerülnek kiosztásra,
akik az EHÖK szakbizottságának hatáskörébe tartozó jogcímek egyikén sem nyertek
kollégiumi elhelyezést.
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Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, az EHÖK
szakbizottsága a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el.
A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:
Állami ösztöndíjas,
(rész)ösztöndíjas valamint
Kollégium név
államilag támogatott
hallgatók
Szántó Kollégium "A" és "C" épülete 17 475 Ft
Szántó Kollégium "D" épülete
11 650 Ft
Boszorkány úti Kollégium
17 475 Ft
Szalay László Kollégium
9 320 Ft
Jakabhegyi Kollégium - 3 fős szoba
9 320 Ft
Jakabhegyi Kollégium - 2 fős szoba 17 475 Ft
Laterum Kollégium
9 320 Ft
KPVK Szekszárdi Kollégium
9 320 Ft
ETK Kaposvári Kollégiuma
9 320 Ft
ETK Szombathelyi Kollégiuma
9 320 Ft
ETK Zalaegerszegi Kollégiuma
9 320 Ft

Önköltséges és
költségtérítéses hallgatók
18 000 Ft
16 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft

A fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.
Az

elektronikus

pályázat

kitölthető

a

https://h.neptun.pte.hu/hallgato/

weblapon

bejelentkezés után az Ügyintézés\Kollégiumi jelentkezés menüpont alatt.

Az elektronikus jelentkezés határideje:
2017. június 12. (hétfő) 12:00 óra
Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:
2017. június 13. (kedd) 12:00 óra.
A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a Hallgatói Pályázati Pontokon leadni, vagy
postai úton elküldeni az alábbi címre:
PTE EHÖK
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
(Borítékon kérjük, tüntesse fel a „Kollégiumi pályázat” jeligét)

A pályázati pontok helyszíne és nyitvatartási rendje az http://ehok.pte.hu/ oldalon
megtekinthető.
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A késve leadott, illetve a formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött pályázatokat a
Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Továbbá érdemi vizsgálat nélküli elutasításhoz
vezet az olyan mértékben hiányos pályázat is, amely az elbírálást nem teszi lehetővé.
Kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot és a tájékoztató segédletet, illetve annak
kitöltési útmutatóját!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket a Neptunban megadott e-mail címekre
küldjük!

Pécs, 2017. május 29.

……………………………..
Rajczi Rudolf Gábor
PTE EHÖK
szakfeladati alelnök
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Pontozási útmutató
A kollégiumi felvételi eljárásrend szabályai (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata 6. számú mellékletének, a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási
szabályzatának 3. számú melléklete, továbbiakban: eljárásrend) alapján az Egyetemi
Kollégiumi Bizottság az alábbiak szerint állapítja meg a 2018/19 tanév kollégiumi felvételi
eljárása során alkalmazott pontrendszert:
Szociális részpontszám
A hallgató szociális helyzetét az EHÖK szakbizottsága a Pécsi Tudományegyetem térítési és
juttatási szabályzata (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6.
számú melléklete, továbbiakban: TJSZ) 2/2. számú mellékletében lefektetett pontrendszer és
elvek alapján állapítja meg az eljárásrend 7. § (1) bekezdése szerint.
Szociális alapon legfeljebb 100 pont szerezhető.
Tanulmányi részpontszám
A hallgató tanulmányi részpontszáma az eljárásrend 7. § (2)-(4) bekezdéseiben
meghatározottak szerint kerül megállapításra.
Tanulmányi alapon legfeljebb 50 pont szerezhető.
Közösségi munka alapján szerezhető részpontszám
A kar dékánjának, a kari részönkormányzat elnökének, illetve
alapján adható részpontszám az alábbi esetekben:
• kari bizottsági tevékenység
• kari részönkormányzati tevékenység
• kar részére végzett kiemelt közösségi tevékenység
• EHÖK keretén belül végzett tevékenység
• egyéb közéleti tevékenység

az EHÖK elnökének javaslata
0-5 pont
0-10 pont
0-10 pont
0-15 pont
0-10 pont

Közösségi munka alapján legfeljebb 50 pont szerezhető.
További többletpontra jogosító körülmények
A hallgató a fentieken kívül további 5 többletpontra jogosult, amennyiben
• tanulmányait nappali munkarendben (tagozaton) folytatja,
• a pályázat benyújtásakor a TJSZ 54. § (6) bekezdése alapján a kollégiumi díj
befizetésének kötelezettsége alól adott tanévben mentesül.
Amennyiben a hallgató a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 41. §
(1) bekezdése szerinti kategóriák valamelyikéhez tartozását igazolja, kategóriánként 5
többletpontra jogosult.
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