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Ösztöndíjpályázat Hallgatói Mentor Ösztöndíj elnyerésére 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: 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 nappali vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytató 

hallgatók számára, Hallgatói Mentor Ösztöndíj elnyerésére a következők szerint. 
 

Ösztöndíjra pályázhat az, aki vállalja mentorálási feladatok elvégzését az összegyetemi oktatói 

és hallgatói mentorhálózaton belül. 
 

A mentorálási feladatok a következők: 

 

 az oktatói mentorokkal való kapcsolattartás, a mentorprogram kari koordinációjában 

való segítségnyújtás; 

 adatbázisok alapján kapcsolatfelvétel a lemorzsolódásra esélyes hallgatókkal, 

személyes megszólítás, problémáik összegyűjtése, csoportos és/vagy egyéni szintű 

mentori támogatásuk; 

 hallgatói problémák típusától függően konkrét információ/segítség nyújtása 

(korrepetálás, tanulmányi tanácsadás, egyetemi szolgáltatások ajánlása, 

megismertetése) vagy a hallgató elirányítása a megfelelő szolgáltatáshoz/segítségnyújtó 

személyhez; valamint a hallgatók megerősítése, motivációja; 

 a hallgatók becsatornázása kompetenciafejlesztő programokba, szolgáltatásokba; 

 a hallgatók utókövetése; 

 egyéni és csoportos (személyes vagy online) találkozások pontos dokumentálása, 

melynek formája: megelőző havi mentori beszámoló megküldése minden hónap 10. 

napjáig, 

 a mentorprogram népszerűsítése a hallgatók körében (pl. Facebook csoport 

kialakításával, események szervezésével, egyéb kreatív egyedi ötletekkel); 

 mentorklubban való részvétel (félévente kb. 3 alkalom, cél: tapasztalatcsere, 

esetmegbeszélés, továbbképzés), 

 kapcsolattartás a PTE Karrier Irodával, amelynek keretében a mentor legfeljebb 5 

munkanapon belül köteles a PTE Karrier Iroda email üzeneteit megválaszolni. 
 

A feladatok elvégzése során elvárt időráfordítás hetente 6 óra. 
 

Az ösztöndíj összege 20.000 forint/hó 15 hónapon keresztül. Az ösztöndíj kifizetése július és 

augusztus hónapokban szünetel. Az első kifizetés 2019. november hónapban történik. 2019. 

november hónapban két havi (40.000 forint) ösztöndíj kifizetésére kerül sor. Ezen pályázati 

kiírás keretében kifizetésre legkésőbb 2021. január hónapban kerülhet sor. 
 

Az ösztöndíjat maximum 40 fő nyerheti el a következők szerint. 
 

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. 
 

  

https://kti.pte.hu/content/palyazati-urlap-hallgatoi-mentor-osztondij-programhoz#overlay-context=
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A pályázat érvényességének feltétele: 

- igazolt és sikeres részvétel a PTE Karrier Iroda által szervezett „Válj hallgatói mentorrá” 

képzési programon; 

- aktív hallgatói jogviszony a 2019/2020. tanév I. félévében. 

 

A pályázók rangsorolása szakmai önéletrajzuk, valamint a pályázati adatlapon kifejtett 

válaszaik alapján történik. Amennyiben ez alapján nem állítható fel a pályázók rangsora, akkor 

a  2019/2020. tanév I. félévét megelőző utolsó aktív félévben elért korrigált kreditindex alapján 

történik a rangsorolás. 
 

A pályázat benyújtásának félévében felvett vagy átvett hallgató akkor nyerheti el az ösztöndíjat, 

ha a felsőbb évesek rangsorolását követően maradt szabad hely. 
 

A 2019/2020. tanév I. félévében felvett vagy átvett hallgatók rangsorolása a szakmai 

önéletrajzuk, valamint a pályázati adatlapon kifejtett válaszaik alapján történik. Amennyiben 

ez alapján nem állítható fel a pályázók rangsora, akkor a felvételi eljárásban elért pontszámuk 

(átvett hallgatók esetében azon felvételi eljárásban elért pontszámuk, amely eljárásban felvételt 

nyertek arra a képzésre, ahonnan átvették őket) alapján történik a rangsorolás. A 2019/2020. 

tanév I. félévében felvett vagy átvett hallgatók közül előnyt élveznek az alapképzésre, osztatlan 

képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert vagy átvett hallgatók.  

 

Az ösztöndíj kifizetésének feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Amennyiben az ösztöndíjat 

elnyert hallgató jogviszonya megszűnik vagy jogviszonyát szünetelteti, akkor az ösztöndíj 

további kifizetésétől elesik, és helyére pályázat útján új hallgató kerülhet. 

 

Az ösztöndíj kifizetésének feltétele továbbá a pályázati kiírásban foglalt, fent részletezett 

feladatok teljesítése, valamint azok határidőre történő dokumentálása. 

Az ösztöndíj további kifizetésétől elesik az a hallgató, aki 

- havi beszámolójának határidőre való megküldését két alkalomnál többször elmulasztja, 

- havi beszámolói alapján megállapítható, hogy nem teljesít mentori feladatokat legalább 

heti 6 órában, 

- nem vesz részt legalább félévente egy mentorklub alkalmon, 

- több, mint három alkalommal elmulasztja a PTE Karrier Iroda, illetve a kari mentor 

oktatók email üzeneteinek 5 munkanapon belüli megválaszolását.  
 

A kitöltött pályázati adatlapot a hera.andrea@pte.hu e-mail címre kell beküldeni. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 5. 
 

A pályázatokról 2019. október 15-ig dönt az alábbi összetételű szakmai bizottság (a 

továbbiakban: Bíráló Bizottság): 

 A PTE Karrier Iroda irodavezetője 

 A PTE Karrier Iroda irodavezető által kijelölt munkatársa 

 Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke által delegált olyan hallgató, aki nem 

nyújtott be jelen pályázati kiírásra pályázatot 

 

http://kti.pte.hu/content/palyazati-urlap-hallgatoi-mentor-osztondij-programhoz#overlay-context=content/palyazati-urlap-hallgatoi-mentor-osztondij-programhoz
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A pályázat eredményéről a PTE Karrier Iroda a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail 

címre küld tájékoztatást 2019. október 20-ig. 

A megüresedő helyekre folyamatosan benyújtható pályázat, melyről a Bíráló Bizottság a 

benyújtást követő 30 napon belül dönt. Az eredményről a döntést követő 5 napon belül a PTE 

Karrier Iroda a pályázó Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail címére tájékoztatást 

küld.  

A megüresedő helyekről a Pécsi Tudományegyetem – Rektori Kabinet – Kapcsolati és 

Nemzetköziesítési Igazgatóság – Karrier Iroda a honlapján keresztül ad tájékoztatást. 
 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a PTE Karrier Iroda a hera.andrea@pte.hu e-mail címen 

áll rendelkezésre. 
 

Jelen ösztöndíjpályázat kiírását követően a 2019. január 15. napján kiírt Hallgatói Mentor 

Ösztöndíj ösztöndíjpályázatra nem nyújtható be pályázat.  

 

Az a hallgató, aki a 2019. január 15. napján kiírt Hallgatói Mentor Ösztöndíj 

ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázata alapján részesül Hallgatói Mentor Ösztöndíjban, a 

jelen pályázati kiírás szerinti Hallgatói Mentor Ösztöndíjra nem nyújthat be pályázatot. 

 

Pécs, 2019. szeptember 17. 

 

 

 
Dr. Miseta Attila 

rektor 
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