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Ösztöndíj pályázat a hátrányos helyzetű járásokban gyakorlatot  

végző, szociális munka alapképzésben tanulmányokat folytató 

 hallgatók számára 

 
 

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: PTE) a 2017/2018-as tanév II. félévében 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 nappali munkarendben szociális munka alapképzésben tanulmányokat folytató 

hallgatók számára a következők szerint. 

 

Pályázatot nyújthatnak be azok a szociális munka alapképzésben, nappali munkarendben 

tanulmányokat folytató hallgatók, akik vállalják, hogy a 2018/2019-es tanév I. félévében 

hátrányos helyzetű járásokban (Kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex programmal 

fejlesztendő járás - a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján) teljesítenek 

szakmai gyakorlatukból egy félévet. 

 

Az ösztöndíj összege 30.000 forint/hó 3 hónapon keresztül a következő ütemezés szerint: 

- 2018. szeptembertől novemberig havi 30.000 forint. 

 

A pályázók rangsorolása a 2017/2018-as tanév II. félévét megelőző utolsó aktív félévben elért 

korrigált kreditindex alapján történik. 

 

 

Az ösztöndíjat maximum 10 fő nyerheti el. 

 

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a gyakorlat befejezése után (legkésőbb 2018. 

december 10-ig) a gyakorlat teljesítéséről a választott intézmény által kiállított igazolást 

megküldi a Központi Tanulmányi Iroda részére. 

 

Amennyiben egy nyertes pályázó a 2018/2019-es tanév I. félévében nem az előzetesen 

választott hátrányos helyzetű járásban teljesíti a szakmai gyakorlatát, akkor az elnyert 

ösztöndíjat vissza kell fizetnie. 

 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az 

Ügyintézés/Kérvények menüpontban. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. június 19. 

 

A pályázat eredményéről a Neptun tanulmányi rendszerbe rögzített 

e-mail címre küldünk tájékoztatást 2018. július 31-ig. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172678.324518
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Az ösztöndíjat a 10 legmagasabb korrigált kreditindexszel rendelkező hallgató nyerheti el. 

 

 

 

Esetleges szakmai kérdésekben a témafelelős áll rendelkezésre a következő elérhetőségeken: 

 

Dr. Brettner Zsuzsanna 

brettner.zsuzsanna@pte.hu 

06/72-501-500/23542 

 

 

A pályázat benyújtására vonatkozó technikai kérdésekben a Központi Tanulmányi Iroda 

ügyfélszolgálata áll rendelkezésre az infokti@pte.hu e-mail címen. 

 

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. május 28. 

 

 

 

dr. Bódis József 

rektor 
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