PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Együttműködési megállapodás,
amely a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (PTE EHÖK) és az
Angol – Német Hallgatói Önkormányzat (English – German Student Council, továbbiakban:
EGSC) diákszövetség köttetett.

1. Az együttműködési megállapodás célja, hatálya
1. § (1) Az együttműködés célja, hogy a PTE EHÖK és az EGSC egymást segítve a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE ÁOK) és a Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar (PTE GYTK) idegen nyelvű képzéseiben részt vevő hallgatók
érdekképviseletét hatékonyan ellássa.
(2) Az együttműködés hatálya kiterjed minden olyan hallgatót érintő tevékenységre, amelyet a PTE
EHÖK és az EGSC jelen együttműködése nevesít.

2. Az EGSC jogai és feladatai
2. § (1) Az EGSC jogai:
a) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint megválasztja képviselőt,
b) A Szervezeti és Működési Szabályzata szerint szabadon rendelkezik a részére
biztosított anyagi erőforrások felhasználásában,
c) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint megtartja bizottsági üléseit és
Közgyűlését,
d) Képviselője tanácskozási joggal részt vehet az EHÖK Küldöttgyűlésének ülésein,
e) A PTE EHÖK és annak részönkormányzatai által szervezett hallgatói
rendezvények kapcsán véleményt nyilváníthat.
3. § (1) Az EGSC kötelezettségei:
a) Ellátja a PTE ÁOK és PTE GYTK idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók
tanulmányi érdekképviseletét, különös tekintettel a hallgatói panaszok kezelésére,
a Tanulmányi Osztályokkal és oktatókkal való kapcsolattartásra, valamint a
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Tanulmányi és Vizsgaszabályzat és Térítési és Juttatási Szabályzattal kapcsolatos
javaslattételre vonatkozóan.
b) Külön együttműködést köt a PTE ÁOK Hallgatói Önkormányzattal és a PTE
GYTK Hallgatói Önkormányzattal a jelen együttműködésben nem tárgyalt
tevékenységek vonatkozásában,
c) Képviselője állandó kapcsolatot tart a PTE EHÖK külügyi referensével, az
idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók kiemelt ügyeiről, aktualitásairól
részére beszámol,
d) Az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók ügyeivel kapcsolatban hozott
döntést a PTE EHÖK Vezetőségével egyezteti.

3. Az EHÖK jogai és feladatai
4. § (1) Az EHÖK jogai:
a) Az EGSC ülésein tanácskozási joggal részt venni,
b) Az EGSC által szervezett hallgatói rendezvények kapcsán véleményt
nyilváníthat.
5. § (1) Az EHÖK kötelezettségei:
a) Az EGSC részére biztosítja a tanulmányi érdekképviselet jogát,
b) Biztosítja az EGSC működéséhez szükséges intézményi feltételeket,
c) Támogatást biztosít az EGSC hallgatói ügyek kezelésének folyamatában.
d) Külügyi referense állandó kapcsolatot tart az EGSC képviselőjével, az idegen
nyelvű képzésben résztvevő hallgatók kiemelt ügyeiről, aktualitásairól részére
beszámol,
e) Az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók ügyeivel kapcsolatban hozott
döntést az EGSC képviselőjével egyezteti.

4. Záró és értelmező rendelkezések
6. § (1) A PTE EHÖK és az EGSC törekszik arra, hogy a hallgatói érdekképviseletet a tőle
telhető legmagasabb színvonalon ellássa.
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(2) Együttműködésével és tevékenységével mind az EHÖK, mind az EGSC szem előtt tartja az
Egyetem jó hírnevének fenntartását.
(3) Az együttműködésben meghatározott tevékenység nem ütközhet jogszabályba, egyetemi
szabályzatba, illetve a PTE EHÖK Alapszabályába.
(4) Jelen szabályzatban nem rendezett ügyekben az EGSC külön megállapodást köt az érintett
Hallgatói Önkormányzatokkal.
(5) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és az EGSC független gazdálkodást folytat.
(6) Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában nevesíti az EGSC diákszövetséget, mint
állandó érdekképviseleti partnert.
(7) Az EGSC diákszövetség működését az EGSC Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.
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