A doktorandusz intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázatok bírálati ügyrendje
A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban:
PTE DOK) a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzata (a továbbiakban: PTE TJSZ) 18.
§ (3a) bekezdésének felhatalmazása alapján az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázat
lebonyolítására vonatkozóan az alábbi részletszabályokat határozza meg a doktori képzésben résztvevő
pályázók esetében.
I. Fejezet
A szabályzat hatálya
1. § A szabályzat személyi, illetve szervi hatálya kiterjed az Egyetem doktori képzésben résztvevő
hallgatóira, valamint a PTE DOK valamennyi tisztségviselőjére, ügyvivőjére és testületi szervére.
2. § A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a PTE TJSZ 4. § (2)-(3) bekezdése, és a 18. § (3a) bekezdése
alapján a PTE DOK által kezelt, az Egyetem doktori képzésében résztvevő hallgatói részére nyújtható
intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjjal összefüggő eljárásrendre.
II. Fejezet
A pályázati rendszer felépítése
A pályázat beadásának feltételei
3. § Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban az Egyetem teljes idejű doktori képzésében
résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai részesülhetnek.
4. § (1) A pályázatokra beadhatja jelentkezését, akinek az Egyetemmel nappali tagozaton aktív
doktorandusz hallgatói jogviszonya áll fenn, amennyiben
a) az Egyetem és a pályázó közötti aktív doktorandusz hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében
és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;
b) vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén, a szabályzat különös rendelkezéseinek eleget tesz.
(2) A pályázó pályázati időszakonként kategóriánként egy pályázatot nyújthat be.
(3) A pályázatokat – a pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag postai úton, ajánlott
szelvénnyel ellátva lehet benyújtani az alábbi címre: Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal (7622
Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
(4) A borítékon minden esetben szerepelnie kell az „ISZTÖ” megjelölésének.
(5) A pályázatokat kivételes esetekben elektronikusan is be lehet nyújtani. A pályázatok elektronikus
benyújtásáról minden pályázati időszakban a pályázati kiírás rendelkezik.
III. Fejezet
A pályázat elbírálásának szempontjai
5. § A pályázatokat egyéni vizsgálat alapján, részrehajlás nélkül, az eredmények lehető legteljesebb és
a tudományterületi sajátosságok figyelembevételével kell elbírálni.
IV. Fejezet
A pályázatok elbírálásának menete

A pályázat kiírása
6. § (1) A PTE DOK Küldöttgyűlése (a továbbiakban: Küldöttgyűlés) a PTE TJSZ 8/a. sz. mellékletében
szereplő űrlap formájában írja ki az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázatokat.
(2) A pályázati időszak határnapját a Küldöttgyűlés határozza meg úgy, hogy a pályázatok benyújtására
rendelkezésre álló időszak legalább tizenöt napig tart.
A pályázatok elbírálása
7. § A beadott pályázatokat a PTE DOK Térítési és Juttatási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
rangsorolja, a szabályzat és a PTE DOK jelen ügyrendjében meghatározott eljárásrend keretében.
8. § (1) A Bizottság megvizsgálja a pályázatokat és megállapítja azok érvényességét.
(2) A pályázat érvénytelenségét vonja maga után
a) a kötelezően csatolandó dokumentumok hiánya,
b) a pályázati űrlap(ok) aláírásának hiánya és
c) a szabályzatban rögzített egyéb követelmények teljesítésének elmaradása.
(3) Az érvényesség megállapítását követően a Bizottság dönt a pályázatok rangsorára és a támogatási
összegre vonatkozó javaslatáról.
(4) A Bizottság elnöke az ülésről készült hitelesített jegyzőkönyvet a soron következő Küldöttgyűlés elé
terjeszti.
(5) Amennyiben a pályázó korábban adott már be sikeres pályázatot, az egyes tevékenységeket igazoló
dokumentumok csak a legutóbbi pályázati kiírás óta eltelt időszakból nyújthatók be.
Döntés a pályázatok támogatásáról
9. § A Bizottság által felállított rangsorról és támogatási összegről a Küldöttgyűlés nyílt szavazás útján
dönt. A Bizottság javaslata a Küldöttgyűlést nem köti.
V. Fejezet
Jogorvoslat
10. § A pályázó a Küldöttgyűlés pályázatát érintő döntése ellen jogorvoslattal élhet a Pécsi
Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 12. §-a szerint.
Záradék
A szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése a 2020.
május 12. napján tartott ülésén a 60/2020. (V. 12.) sz. határozatával fogadta el.

