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Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság 
és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben 

 
 

 

Ösztöndíj pályázat a fogyatékossággal vagy tanulási zavarral élő 

hallgatók számára 
 
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, „Korszerű egyetem 

a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási 

modellben” című pályázat keretében  

ösztöndíjpályázatot  

 
ír ki a PTE-n legalább egy aktív lezárt félévvel rendelkező, nappali munkarendben tanulmányokat 

folytató hallgatók számára a 2018/2019-es tanév I. félévére a következők szerint. 

 

1. kategória: 

Ösztöndíjpályázat a PTE-n legalább egy aktív lezárt félévvel rendelkező, nappali munkarendben 

tanulmányokat folytató azon hallgatók számára, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. rendelet) 62. § (2) bekezdése szerint kerekesszékes mozgáskorlátozott, továbbá a 62. § (3) 

bekezdése szerint siket, valamint a 62. § (4) bekezdése szerint vak hallgatónak számítanak, és azt a 

Korm. rendelet 63. §-a alapján igazolni tudják. 

2. kategória: 

Ösztöndíjpályázat a PTE-n legalább egy aktív lezárt félévvel rendelkező, nappali munkarendben 

tanulmányokat folytató azon hallgatók számára, akik a Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése szerint 

mozgáskorlátozott (kivéve kerekesszékes), továbbá a 62. § (3) bekezdése szerint hallássérült 

(nagyothalló), valamint a 62. § (4) bekezdése szerint látássérült (aliglátó, gyengénlátó), valamint a 62. 

§ (5) bekezdése szerint beszédfogyatékos hallgatónak számítanak, és azt a Korm. rendelet 63. §-a 

alapján igazolni tudják. 

3. kategória: 

Ösztöndíjpályázat a PTE-n legalább egy aktív lezárt félévvel rendelkező, nappali munkarendben 

tanulmányokat folytató azon hallgatók számára, akik a Korm. rendelet 62. § (6) bekezdése szerint 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint a Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése alapján autizmussal 

élő hallgatónak számítanak, és azt a Korm. rendelet 63. §-a alapján igazolni tudják. 

 

A pályázathoz kapcsolódó szakmai kérdésekben a Támogató Szolgálat, a pályázat benyújtására 

vonatkozó technikai kérdésekben, az infokti@pte.hu e-mail címen a Központi Tanulmányi Iroda 

ügyfélszolgálata áll rendelkezésre. 

  

 

1. kategória 

 

Pályázatot nyújthat be az a nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató, aki a Korm. rendelet 

62. § (2) bekezdése szerint kerekesszékes mozgáskorlátozott, továbbá a 62. § (3) bekezdése szerint siket, 

valamint a 62. § (4) bekezdése szerint vak hallgatónak számít, és azt a Korm. rendelet 63. §-a alapján 

igazolni tudja. 

  

A pályázat érvényességének feltétele: 

- legalább egy aktív lezárt félév a PTE-n; 

- aktív hallgatói jogviszony a 2018/2019-es tanév I. félévében; 

- továbbá – amennyiben még nem adta le korábban – a fogyatékosság tényét igazoló szakértői 

véleménynek a Támogató Szolgálaton (7624 Pécs, Ifjúság útja 

6., A/130.) történő leadása a pályázat benyújtási határidejének a 

végéig. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
mailto:infokti@pte.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
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Azon hallgatóknak, akik a szakértői véleményüket már a kari tanulmányi osztályon vagy a Támogató 

Szolgálatnál korábban leadták, a szakértői véleményt nem kell benyújtaniuk.  

 

Az ösztöndíj összege 30.000 forint/hó, 5 hónapra vonatkozóan, vagyis összesen 150.000 forint. 

 

Az ösztöndíjak kifizetése a következő ütemezés szerint történik: 

 

2018. december hónapban 4 havi ösztöndíj, 

2019. január hónapban 1 havi ösztöníj kerül kifizetésre. 

 

A pályázók rangsorolása a 2018/2019-es tanév I. félévét megelőző utolsó aktív félévben elért korrigált 

kreditindex alapján történik. 

 

Az ösztöndíjat fentiek figyelembevételével a 4 legmagasabb korrigált kreditindexszel rendelkező 

hallgató nyeri el. Egyezőség esetén a hallgatók által elért összesített korrigált kreditindex alapján kell a 

pályázókat rangsorolni. 

 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az 

Ügyintézés/Kérvények menüpontban. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 31.  

 

A benyújtott pályázatokról a Pécsi Tudományegyetem rektora hoz döntést, legkésőbb 2018. november 

23. napjáig. 

 

A pályázat eredményéről a Központi Tanulmányi Iroda a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-

mail címre küld tájékoztatást 2018. november 30-ig. 

 

 

2. kategória 

 

Pályázatot nyújthat be az a nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató, aki a Korm. rendelet 

62. § (2) bekezdése szerint mozgáskorlátozott (kivéve kerekesszékes), továbbá a 62. § (3) bekezdése 

szerint hallássérült (nagyothalló), valamint a 62. § (4) bekezdése szerint látássérült (aliglátó, 

gyengénlátó), valamint a 62. § (5) bekezdése szerint beszédfogyatékos hallgatónak számít, és azt a 

Korm. rendelet 63. §-a alapján igazolni tudja.  

 

A pályázat érvényességének feltétele: 

- legalább egy aktív lezárt félév a PTE-n; 

- aktív hallgatói jogviszony a 2018/2019-es tanév I. félévében; 

- továbbá – amennyiben még nem adta le korábban – a fogyatékosság tényét igazoló szakértői 

véleménynek a Támogató Szolgálaton (7624 Pécs, Ifjúság útja 6., A/130.) történő leadása a 

pályázat benyújtási határidejének a végéig. 

 

Azon hallgatóknak, akik a szakértői véleményüket már a kari tanulmányi osztályon vagy a Támogató 

Szolgálatnál korábban leadták, a szakértői véleményt nem kell benyújtaniuk.  

 

Az ösztöndíj összege 30.000 forint/hó, 5 hónapra vonatkozóan, vagyis összesen 150.000 forint. 

 

Az ösztöndíjak kifizetése a következő ütemezés szerint történik: 

 

2018. december hónapban 4 havi ösztöndíj, 

2019. január hónapban 1 havi ösztöníj kerül kifizetésre. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
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A pályázók rangsorolása a 2018/2019-es tanév I. félévét megelőző utolsó aktív félévben elért korrigált 

kreditindex alapján történik. 

 

Az ösztöndíjat fentiek figyelembevételével az 5 legmagasabb korrigált kreditindexszel rendelkező 

hallgató nyeri el. Egyezőség esetén a hallgatók által elért összesített korrigált kreditindex alapján kell a 

pályázókat rangsorolni. 

 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az 

Ügyintézés/Kérvények menüpontban. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 31.  

 

A benyújtott pályázatokról a Pécsi Tudományegyetem rektora hoz döntést, legkésőbb 2018. november 

23. napjáig. 

 

A pályázat eredményéről a Központi Tanulmányi Iroda a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-

mail címre küld tájékoztatást 2018. november 30-ig. 

 

 

3. kategória 

 

Pályázatot nyújthat be az a nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgató, aki a Korm. rendelet 

62. § (6) bekezdése szerint pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint a Korm. rendelet 62. § (7) 

bekezdése alapján autizmussal élő hallgatónak számít, és azt a Korm. rendelet 63. §-a alapján igazolni 

tudja. 

 

A pályázat érvényességének feltétele: 

- legalább egy aktív lezárt félév a PTE-n; 

- aktív hallgatói jogviszony a 2018/2019-es tanév I. félévében; 

- továbbá – amennyiben még nem adta le korábban – a fogyatékosság tényét igazoló szakértői 

véleménynek a Támogató Szolgálaton (7624 Pécs, Ifjúság útja 6., A/130.) történő leadása a 

pályázat benyújtási határidejének a végéig.  

 

Azon hallgatóknak, akik a szakértői véleményüket már a kari tanulmányi osztályon vagy a Támogató 

Szolgálatnál korábban leadták, a szakértői véleményt nem kell benyújtaniuk.  

 

A pályázat elbírálása során – korrigált kreditindex egyezőség esetén – előnyt jelent az adott félévben a 

felzárkóztatással kapcsolatos programokon, kurzusokon való részvétel.  

 

A választható kurzusok listája ITT érhető el. A programok ITT , ITT és ITT érhetők el.  

A programokon való részvételt a Támogató Szolgálat, valamint a Karrier Iroda igazolja, mely igazolást 

a pályázati felületre fel kell tölteni.  

 

Az ösztöndíj összege 30.000 forint/hó, 5 hónapra vonatkozóan, vagyis összesen 150.000 forint. 

 

Az ösztöndíjak kifizetése a következő ütemezés szerint történik: 

 

2018. december hónapban 4 havi ösztöndíj, 

2019. január hónapban 1 havi ösztöníj. 

 

Az ösztöndíjat maximum 10 fő nyerheti el. 

 

A pályázók rangsorolása a következő szempontok szerint történik. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174936.347952
http://tamogatoszolgalat.pte.hu/tartalom/kredites_kurzusok_disz_es_hallgatoknak
http://tamogatoszolgalat.pte.hu/hu/tartalom/tanulas_tanulasa
http://tamogatoszolgalat.pte.hu/hu/tartalom/gyogypedagogiai_segitsegnyujtas
http://www.ptekarrieriroda.hu/menu/kepzesek/treningek.html
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- Az ösztöndíjat az az 5 hallgató nyeri el, aki a 2018/2019-es tanév I. félévét megelőző utolsó 

aktív félévben a legmagasabb korrigált kreditindexet érte el. Korrigált kreditindex egyezőség 

esetén a 2018/2019-es tanév I. félévi, a hallgató által felvett, felzárkóztatással kapcsolatos 

kurzusok és a 2018/2019-es tanév I. félévi, a hallgató részvételével zajlott, felzárkóztatással 

kapcsolatos programok összesített száma határozza meg a rangsort. Amennyiben ez is 

megegyezik, abban az esetben a hallgatók által elért összesített korrigált kreditindex alapján 

kell a pályázókat rangsorolni.  

 

- A fennmaradó 5 helyet azok a hallgatók nyerik el, akiknek a korrigált kreditindexe az utolsó 

aktív félévben – az utolsó előtti aktív félévhez képest – a legnagyobb arányban növekedett. 

Egyezőség esetén a 2018/2019-es tanév I. félévi, a hallgató által felvett, felzárkóztatással 

kapcsolatos kurzusok és a 2018/2019-es tanév I. félévi, a hallgató részvételével zajlott, 

felzárkóztatással kapcsolatos programok összesített száma határozza meg a rangsort. 

Amennyiben ez is megegyezik, abban az esetben a hallgatók által elért összesített korrigált 

kreditindex alapján kell a pályázókat rangsorolni. 

 

Az a hallgató, aki nem rendelkezik két aktív lezárt félévvel azon a képzésen, melyen a 2018/2019-es 

tanév I. félévében tanulmányokat folytat, a korrigált kreditindex növekedésének aránya alapján nem 

nyerheti el az ösztöndíjat. 

 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az 

ügyintézés/kérvények menüpontban. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 31. 

 

A benyújtott pályázatokról a Pécsi Tudományegyetem rektora hoz döntést, legkésőbb 2018. november 

23. napjáig. 

 

A pályázat eredményéről a Központi Tanulmányi Iroda a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-

mail címre küld tájékoztatást 2018. november 30-ig. 

 

 

Az ösztöndíj finanszírozása az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú, „Korszerű egyetem a modern 

városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” 

című projektben, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul 

meg. 

 

 

Pécs, 2018. október 4. 

 

 

 

dr. Miseta Attila 

rektor 

 


