
Pályázati Felhívás 
 

 

A Pécsi Tudományegyetem ösztöndíjpályázatot ír ki a Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai 

Szakkollégium tagjai részére a PTE Szinapszis hallgatómentor ösztöndíjprogramja keretében. 

 

Az ösztöndíj célja a hallgatók motiválása a nemzetpolitika területén való tudományos és 

közéleti részvételre. 

Az ösztöndíj összege egy félévben 60.000 Ft/fő. Az ösztöndíjat félévente legfeljebb 10 

személy nyerheti el. 

 

Az ösztöndíj megpályázáshoz szükséges feltételek: 

1. Tanulmányi Osztály által kiállított aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony 

igazolása. 

2. Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a hallgató előző 

félévben elért korrigált kreditindexe meghaladja a 3,00 értéket. 

3. Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégiumban való tagságot igazoló 

dokumentum, melyet a Kosztolányi Dezső Céltársulás irodavezetője állít ki. 

4. Pályázati adatlap kitöltése (max. 70 pont). 

5. Aktuális félév munkatervének elkészítése (max. 30 pont). 

 

A pályázat beadási határideje 2018. október 16. (kedd) 12:00. 

 

 

  



Pályázati Adatlap (P1 melléklet) 

 

1. Név  
2. Neptun kód  

3. Születési hely, idő  

4. Lakcím  
5. Egyetemi kar  

6. Szak  
7. Képzési szint (alap/mester/osztatlan)  

8. Évfolyam  
 

Tevékenység*  

P1/9. Kosztolányi Dezső Céltársulás 
Határon túli Közösségi Pedagógiai 
Gyakorlatán korábban részt vett (10 
p)  

          
         IGEN                     NEM 

P1/10. Kosztolányi Dezső Céltársulás 
Határon Túli fiatalok számára 
szervezett nyári táborainak 
szervezésében önkéntesként részt vett 
(10 p)  

 
          IGEN                    NEM 

P1/11. Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai 
Szak-kollégium tisztségviselője; 
diákbizottság, vagy felvételi bizottság 
tagja (10 p) 

 
          IGEN                    NEM 

P1/12. Kosztolányi Dezső Céltársulás 
Határon Túli fiatalok számára 
szervezett cserediák-programjának 
szervezésében önkéntesként részt vett 
(10 p) 

 
          IGEN                    NEM 

P1/13. Kosztolányi Dezső Céltársulás 
Határon Túli fiatalok számára 
szervezett Pécsi Kalandozások 
programjának szervezésében 
önkéntesként részt vett (10 p) 

 
          IGEN                    NEM 

P1/14. Kosztolányi Dezső Céltársulás 
karitatív rendezvényeinek (pl. 
focikupa, futás, koncert) 
szervezésében önkéntesként részt vett 
(10 p) 

 
          IGEN                    NEM 
 

P1/15. Kosztolányi Dezső Céltársulás 
közösségi életét érintő események 
szervezésében részt vett (10 p) 

 
          IGEN                    NEM 
 

 

*Azokról a tevékenységekről, melyeket az adott szakkollégista bekeretezett, a Céltársulás 
irodavezetője által hitelesített listát kell mellékelnie a pályázathoz.  



Tevékenységek felsorolása (P2 melléklet) 
 
Az alábbi táblázatba a tevékenység kódjához az előző oldalon felsorolt tevékenységek előtt 
szereplő kódszámot kell feltűntetni, például, ha a pályázó a Kosztolányi Dezső Céltársulás 
Határon túli Közösségi Pedagógiai Gyakorlatán korábban részt vett, akkor a P1/9 kódot. 
A rendezvény megnevezésénél az esemény nevét kell feltűntetni, pl. Cserediákprogram a 
Jókai Mór Általános Iskolában, a dátumnál pedig a megvalósulás dátumát. 
 

 
Hitelesítő aláírása ___________________________ 
 
Dátum: _______________________ 
 
 

Pecsét: 
  

Tevékenység kódja Rendezvény megnevezése Rendezvény dátuma 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Pályázati Munkaterv (P3 melléklet) 

 
Név  

Neptun kód  

  Pályázati munkaterv leírása: 

 



Igazolás szakkollégiumi tagságról (P4 melléklet) 

 

 

Igazolom, hogy a pályázatot benyújtó ………………………………. (név), 

…………………..  (Neptun kód), a PTE …........ (kar) ………………………. szakos 

hallgatója a Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium aktív tagja. 

 
 
Pécs, ………………………………. 
 
 
 

________________________________ 
irodavezető 

 
 
 

 
bélyegző 


