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Személyi ügyek
Pónusz Róbert, a Szervezet elnöke elmondta, hogy az érdekképviselet fontos eleme,
hogy a külföldi doktoranduszok is időben és hiteles forrásból tájékozódhassanak az őket
érintő kérdésekről, ezért Ala’ Salem a Gyógyszertudományok Doktori Iskola
doktorandusza – annak érdekében, hogy a fentiek megvalósulhassanak – elnöki
megbízotti feladatokat fog ellátni a szervezetben 2019. június 30. napjáig.
Ezen felül a január 7-én tartott Elnökségi ülés alkalmával az Elnökség Závodi Bencét, a
Földtudományok Doktori Iskola küldöttjét stratégiai feladatokért felelős referensnek
választotta. Jelenlegi feladata a kollégiumi pályáztatási rendszer megszervezése,
valamint a doktoranduszok nyári kollégiumi férőhelyeivel kapcsolatos kérdések
rendezése.
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A Térítési és Juttatási szabályzat módosítására
A módosítást a komplex vizsga díjak szabályzatból való kivezetése miatt javasolta a
Doktorandusz Önkormányzat. A kezdeményezést támogatta a Jogi Főosztály, valamint a
Központi Tanulmányi Iroda is. A komplex vizsga díjat befizetők számára a díj mértékének
összegéig kompenzációt kívánunk biztosítani.
A Szenátus a februári ülésén tárgyalja a kérdést. Pónusz Róbert a javaslatot az Egyetemi
Doktori Bizottság elé is beterjeszti a teljes konszenzus elérése érdekében.

Beszámoló a családtámogatási tájékoztató kiadványról
A 2018-as év a családok éve volt, ennek fényében a Doktorandusz Önkormányzat egyik
múlt féléves kiemelkedő vállalása is ehhez kapcsolódott. A Szervezet egy
„Családtámogatási Kisokos” című kiadványt készített, amelynek célja, hogy segítsen a
doktoranduszoknak eligazodni a támogatások rendszerében, amely olykor nehézséget
okozhat azoknak, akik nem ismerik az elérhető támogatásokat. A kiadvány publikálásra
került és már minden érdeklődő számára elérhető a Doktorandusz Önkormányzat
weboldalán.

Tájékoztató a 2018/2019. tanév tavaszi félévében megvalósítandó
idegen nyelvi tanfolyamokról
Dr. Niklai Patrícia Dominika, a Szervezet kabinetfőnöke elmondta, hogy a következő
félévben is lehetősége nyílik a doktoranduszoknak idegen nyelvi tanfolyamokon részt
venni. Ez két módon valósulhat meg. Az alapvető elképzelés szerint önálló doktorandusz
csoportok indulnak, amennyiben elegendő számú doktorandusz jelentkezik az egyes
csoportokba. Amennyiben nem lesz meg a kellő létszám a csoportok elindulásához,
akkor az érdeklődő doktoranduszok a Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar által indított csoportok munkájába fognak tudni bekapcsolódni. A
költségek és az óraszámok mindkét esetben ugyanúgy alakulnak: heti 2 alkalommal 2
óra, ami a félév során összesen 50 órát jelent, ennek ára pedig 25.000,- Ft. Óradíjra
lebontva egy tanóra ára így 500,- Ft-ban határozható meg.
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Az, hogy mely nyelvek és milyen szinten indulnak, a jelentkezők számának függvénye. A
jelentkezési időszak 2019. január 25. napjáig tart.
A csoportok indulásához 8 fő jelentkezése szükséges, várhatóan angol és német
nyelvekből 2019. február 4. napján tartanak majd szintfelmérőket a jelentkezők
számára, és ez alapján kerülnek majd szintek szerinti besorolásra.

Tájékoztató az IDK 2019 szervezéséről
A 2019-es Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia tervezett időpontja 2019. május
24. és 25. napjára esik, a rendezvénynek a tavalyi évhez hasonlóan az Állam- és
Jogtudományi Kar ad otthont. Ami változást jelent az elmúlt évekhez képest, hogy a
regisztráció során nem lesz lehetőség szállás igénylésére. A konferencia munkanyelve
angol és magyar lesz. Plenáris előadóként dr. Kónya István közgazdászt szeretnék
felkérni, ennek oka, hogy a tavalyi évben is 3 közgazdaságtudományi szekció került
megrendezésre a konferencián, és úgy vélik, hogy az idei éveben is nagy számban
számíthatnak érdeklődőkre erről a tudományterületről.
Pónusz Róbert, a Szervezet elnöke elmondja, hogy nyomtatott absztraktkötet abban az
esetben készül a konferenciára, amennyiben a PTE DOK-nak külső forrásból sikerül rá
támogatást nyernie, ellenkező esetben az csak elektronikus formában fog megjelenni.

Egyeztetés a kollégiumi doktorandusz férőhelyekkel kapcsolatban
A kérdés közel 20 doktoranduszt érint. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal
folyamatosan zajlanak az erre vonatkozó egyeztetések. A kialakított pontozási
rendszerben a doktoranduszok számára is lenne lehetőség tanulmányi pontok elérésére
a teljesített kreditek alapján. Amennyiben a hallgató legalább 30 kreditet megszerzett,
úgy 50 tanulmányi pontot kaphatna. Az elsőéves doktoranduszok esetében a
mesterszakos/osztatlan képzéses eredmények természetesen a megszokott rendben
számítanának. Az űrlap kitölthető PDF formátumban készült el, olyan tartalommal,
amely a graduális hallgatók számára is irányadó a jelentkezés során.
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Egyeztetés kollégiumi esélyegyenlőségi pályázat lehetőségéről
A kollégiumi ellátás finanszírozása nyáron problémákba ütközhet, ugyanis erre az
időszakra a férőhelyek biztosítása kikerül az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezéből
és piaci alapokra helyeződik, ennek megfelelően az árak is a piaci viszonylatokhoz
igazodnak. Ebben az esetben a doktoranduszoknak nehézséget okozhat a jelentősen
megnövekedett szolgáltatási díjak kifizetése, ezért a Doktorandusz Önkormányzat
szeretne támogatást nyújtani azoknak, akiknek ilyen módon a nyári lakhatása
bizonytalanná válna. Erre egy új ösztöndíjat alapítana a szervezet saját költségvetésének
terhére, amely a doktorandusz esélyegyenlőségi ösztöndíj nevet viselné. A pályázat
minden év májusában kerülne kiírásra azzal párhuzamosan, hogy lehetőség nyílik
benyújtani a jelentkezést a nyári kollégiumi férőhelyekre vonatkozóan. A kifizetésnél
kredit-alapú megközelítést alkalmaznának a korábbi „Doktorandusz Kiválósági
Ösztöndíj” mintájára.

A 2018/2019-es tanév II. félévi kiemelkedő közéleti ösztöndíj pályázat
kiírása
Kiemelkedő Közéleti Ösztöndíj: a PTE DOK Alapszabály 3. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatai ellátásához szükséges tevékenység ellátásáért vagy
teljesítmény nyújtásáért a PTE DOK tisztségviselői, ügyvivői vagy az Egyetemmel aktív
hallgatói jogviszonyban álló hallgatók vagy doktorjelöltek részére nyújtható ösztöndíj,
amelyről a PTE DOK Küldöttgyűlése dönt.
A pályázat alábbi linken érhető el.
A beérkezési határidők a tavaszi szemeszterben az alábbiak szerint alakulnak:
2019 február – 2019. február 1.
2019 március – 2019. március 5.
2019 április – 2019. április 2.
2019 május – 2019. május 7.
2019 június – 2019. június 4.
2019 július – 2019. július 3.
2019 augusztus – 2019. augusztus 6.
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Aki nem nyújtotta be a pályázatát a fenti határidőig, annak pályázatát a következő
hónapban tartott ülésén fogja tárgyalni az Elnökség.

Egyeztetés az „Utazó nagykövet” pályázati felhívás doktoranduszok
számára történő meghirdetési lehetőségeiről
A Pécsi Tudományegyetem Utazó Nagykövet pályázat az Egyetemmel közalkalmazotti
jogviszonyban lévő kutatók, oktatók számára elérhető, amellyel tudományos
konferencia, művészeti vagy sporteseményekre történő részvételhez nyerhetnek anyagi
támogatást. Felmerült a Külügyi Bizottság ülésén, hogy ez kiterjeszthető lehetne a
doktoranduszokra is.
Pónusz Róbert, a Szervezet elnöke elmondta, hogy az idei évben saját költségvetési
forrásból nem tud ösztöndíjkeretet biztosítani a PTE DOK egy kiterjesztett pályázat
esetén, ugyanakkor – amennyiben erre más forrás rendelkezésre áll – a pályázati
elbírálásban, vagy annak módosításában, kidolgozásában, aktív szerepet tud vállalni a
Doktorandusz Önkormányzat. A Küldöttgyűlés egyhangú szimpátiaszavazást követően
biztosítja dr. Horváth Orsolyát a támogatásáról.

Egyéb
Dr. Horváth Orsolya, a Szervezet külkapcsolatokért felelős alelnöke elmondta, hogy
minden évben megrendezésre kerül az „Innovációs nap” elnevezésű rendezvény, ezért
ezt a hagyományt szeretnék folytatni az idei évben is. Az esemény tervezett időpontja
2019. március 20. napja. A tavalyi évben is volt doktorandusz különdíj, ezt az idei
rendezvényen is szeretnék odaítélni egy doktorandusznak. A különdíj nettó 40.000, - Ft
támogatást jelentene a nyertesnek.
Dr. Kis Kelemen Bence, a Szervezet elnökhelyettese elmondta, hogy az Ellenőrző
Bizottság tagjainak mandátuma hamarosan lejár, ezért a pozíciók betöltésére szükséges
új pályázatot kiírni. Ennek a kiírása elnöki hatáskörbe tartozik.
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Pónusz Róbert, a Szervezet elnöke a pályázatok beérkezési határidejét 2019. február 1.
napjában határozza meg. Jelzi, hogy az Ellenőrző Bizottsági tagságra pályázókat a
Küldöttgyűlés szóban hallgatja meg. Elmondja, hogy a szavazati joggal rendelkezők
nincsenek kizárva a pályázói körből, ám az Ellenőrző Bizottsági tagság minden más
tisztséggel összeférhetetlen, így egy esetleges megválasztás esetén az illetőnek döntenie
kell arról, hogy melyik pozícióban kíván tovább a szervezetben dolgozni.
A pályázat az alábbi linken érhető el.

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat

