
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

SORRENDMÓDOSÍTÓ – ELSŐHELYES ÖSZTÖNDÍJ - PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) Sorrendmódosító - Elsőhelyes Ösztöndíjpályázatot 

(továbbiakban: Ösztöndíj) hirdet a 2020. évi általános felvételi eljárásban sorrendmódosító felvételizők legjobbjai számára. 

Az Ösztöndíj összege 100.000 Ft/fő, azaz egyszázezer forint, amely az alábbi feltételekkel kerül kifizetésre: 

Pályázatot nyújthat be, aki a 2020-as általános felvételi eljárás során 2020. július 9-ig él a jelentkezési sorrend módosítás 

lehetőségével és a PTE ETK valamely képzését jelöli meg első helyen, továbbá a 2020. évi általános felvételi eljárás során 

felvételt nyer PTE ETK által meghirdetett olyan alap-, vagy mesterképzésére, vagy felsőoktatási szakképzésére melyen korábban 

a PTE ETK-n nem folytatott tanulmányokat és ezen a képzésen a beiratkozási feltételeknek eleget tett. 

Az ösztöndíj első, 50.000 forintos részletének kifizetésére a beiratkozást követően, legkésőbb 2020. november 30-ig kerül sor. A 

második 50.000 forintos részlet kifizetésére a 2020/2021-es tanév II. féléve bejelentkezési időszakát követően, legkésőbb 2021. 

április 30-ig történik meg. Mindkét részlet kifizetésének feltétele, hogy a hallgató az adott részlet kifizetésének időpontjában aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen azon a képzésen, amelyen elnyerte az Ösztöndíjat. A második részlet kifizetésének további 

feltétele, hogy a hallgató azon a képzésen, melyen elnyerte az Ösztöndíjat, legalább 17 kreditet teljesítsen a 2020/2021-es tanév I. 

félévében. A 17 kreditbe csak a ténylegesen teljesített kreditek számítanak bele, az elismert kreditek nem. 

A pályázatot kizárólag e-mailen lehet benyújtani. Benyújtási e-mail cím: SorrendmodositoOsztondij@etk.pte.hu 

A pályázathoz csatolni kell a sorrendmódosítás tényét igazoló felvi.hu oldal print screen-jét, vagy az Oktatási Hivatal által 

elektronikusan kiküldött besorolási döntés minden oldalát, valamint a felvételi hitelesítő adatlap másolatát (melyet az Oktatási 

Hivatal felé kellet megküldeni 2020. február 20-ig). 

Az e-mail tárgyába be kell írni: Sorrendmódosító Ösztöndíj – és a pályázó neve.  

Az e-mail szövegébe kérjük feltüntetni az alábbi adatokat: 

pályázó neve, születési helye és ideje, telefonos elérhetősége, e-mailes elérhetősége 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17. 24:00 óra 

Az érvényes pályázatok rangsorolása a pályázók által a 2020-as általános felvételi eljárás során elért felvételi összpontszámok 

alapján, képzésenként, finanszírozási formánként és munkarendenként külön történik. Azonos képzésnek számít a különböző 

képzési központban indítandó, azonos elnevezésű, finanszírozási formájú és munkarendű képzés. Az Ösztöndíj odaítélésének 

fontos célja, hogy képzésenként a legjobb felvételi összpontszámot elérő, sorrendmódosító jelentkezők kerüljenek támogatásra, 

ezért képzésenként, az adott képzésre érvényes pályázatot benyújtók arányába kerül meghatározásra az Ösztöndíjban 

részesülők száma.  

Az Ösztöndíj odaítélésének további szabályai: 

- Összesen 100 fő részesülhet az Ösztöndíjban, akik a 2020-as általános felvételi eljárás keretében sorrendmódosítással 

éltek és ennek következményeként a PTE ETK valamely képzését jelölték meg véglegesen első helyen. Az 

Ösztöndíjban részesíthető 100 főből maximum 10 fő lehet önköltséges képzésre felvételt nyert hallgató.  

- Nem tekinthető a pályázati szempontból sorrendmódosítónak, így nem jogosult az Ösztöndíjra, aki a 2020-as általános 

felvételi eljárás keretében jelentkezésének benyújtásakor eredetileg első helyen PTE ETK valamely másik képzését jelölte 

meg, és a sorrendmódosítás keretében ezt a jelentkezését módosítja egy másik PTE ETK-s jelentkezésre. 

- A benyújtott pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem csatolja a kért dokumentumokat, vagy a besorolási döntés alapján 

nem a sorrendmódosítás keretében jelölte meg első helyen a PTE ETK-t. 

- Az érvényesen benyújtott pályázatok rangsorolása a pályázók által a 2020-as általános felvételi eljárásban elért felvételi 

összpontszám alapján történik, az esetleges felvételi összpontszám egyezőség esetén az érettségi eredmények alapján 

kerülnek a pályázatok rangsorolásra. 

Az Ösztöndíjpályázat eredményeiről a PTE ETK a pályázók részére e-mailen nyújt tájékoztatást 2020. szeptember 15-ig.  

Az Ösztöndíj pályázat adatvédelmi tájékoztatójához kérem kattintson ide. 

Pécs, 2020. 06. 19. 

Dr. habil. OLÁH András s.k. 

egyetemi docens, dékán A pályázat kiírását jóváhagytam:  

 Prof. Dr. Miseta Attila s.k. 

 egyetemi tanár, rektor 
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