PTE Cholnoky László Gyógyszerész és Biotechnológus
Szakkollégium
Felvételi eljárás a 2015/2016.-os tanévre
A szakkollégiumba a felvételi eljárás sikeres teljesítése után, a Szakkollégiumi Bizottság döntése
alapján lehet bekerülni. A felvételi eljárás két részből áll.
I.FORDULÓ: írásbeli
A Szakkollégiumba jelentkező hallgatóktól az alábbi dokumentumokat kérjük be:
1.) Fényképes szakmai önéletrajz: melyben részletesen fejtsétek ki érdeklődési körötöket,
megelőző szakmai tapasztalataitokat, esetleges önkéntes munkátokat (10pont)
2.) Motivációs levél: melyben kifejtitek, miért jelentkeztek, miben járulna hozzá az Cholnoky
László Szakkollégium a ti személyes fejlődésetekhez, illetve ti mit tudnátok beleadni a
szakkollégiumi életbe.(5 pont)
3.) Kutatási terv: a kutatási területedre vonatkozólag tervek, célok, miket szeretnél a jövőben
elérni./ terjedelem: minimum fél oldal, maximum 2 oldal/ (10pont)
4.) Igazolások a plusz pontok elbírálásához – ha van.
5.) Belépési nyilatkozat: Kitöltve; a felsorolt dokumentumokhoz kell csatolni. (cholnoky.pte.hu
honlapról letölthető)
A beadott dokumentumok alapján maximum 25 pont adható.
Plusz pontok adhatók, ha a jelentkező rendelkezik szakmai konferencián (beleértve a TDK konferenciát
is) előadással vagy poszterrel való részvétellel, illetve cikkel. Ezen dokumentumok fénymásolatát
kérjük csatolni. (Konferencia részvétel: TDK: 2 pont; helyezést elért: 4 pont; OTDK részvétel: 5
pont; OTDK helyezést elért: 7 pont; magyar nyelvű konferencia részvétel: 4 pont; nemzetközi
konferencia részvétel: 7 pont.)
A dokumentumok benyújtási határideje: 2015. szeptember 25. péntek 12 óra.
A dokumentumokat elektronikusan kérjük megküldeni a cholnoky@pte.hu e-mail címre.
FIGYELEM! HATÁRIDŐ UTÁN BEÉRKEZETT JELENTKEZÉSEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN
FIGYELEMBE VENNI!
Az írásbeli jelentkezéseket a Szakkollégiumi Bizottság bírálja el, annak eredményéről a jelentkezőt emailben értesítjük 2015. október 5.-ig.
Az írásbeli fordulót sikerrel teljesítő jelentkezők szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt.
Szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2015. október 09. péntek, 14:30.
Helyszíne: PTE ÁOK Gyógyszerészi Biotechnológia Tanszék, Pécs, Rókus u. 2. 3. emelet 300.
iroda
Szakkollégiumunk felkarolja és segíti a tehetséges hallgatók továbbfejlődését, miközben egy kiváló
csapatban biztosítjuk a közösségi létet egyetemi éveid alatt!
Ismerj meg bennünket, gyere el a nyílt napunkra
2015. szeptember 17.-én 16 órára az Orvosi Biotechnológia előadóterembe
(PTE KK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet; Pécs, Honvéd u. 5. I. emelet 115. terem),
ahol bemutatkozik a Cholnoky László Szakkollégium.
Legyél Te is Cholnoky-s!
Kapcsolat:
Tigyi Bettina Mariann, senior: 30/334-8520; bettit@gmail.com
Kósa Judit, szervező titkár: 30/477-2111; kosa.judit@pte.hu

