PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar
pályázatot hirdet a „Peer Program Ösztöndíj” elnyerésére, a 2022/2023-as tanévre.

Az ösztöndíj célja:
A Peer program ösztöndíj célja olyan kortárs mentorálási tevékenység támogatása, mely a
hallgatók beilleszkedését és boldogulását mozdítja elő a mindennapi és az egyetemi
életben,

ezzel

elősegítve,

hogy

sikerrel

végezzék

el

tanulmányaikat.

A

tanulási,

adminisztrációs vagy személyes problémákkal küzdő hallgatók segítése és támogatása
olyan felsőbb éves hallgatók, azaz „peerek” által történik, akik saját tapasztalataik és a Peer
program részeként nyújtott fejlesztő workshopok által megfelelő, hiteles és hatékony
segítséget, iránymutatást tudnak nyújtani.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei
Az ösztöndíjra azon hallgató nyújthat be pályázatot, aki:
•

aktív jogviszonnyal rendelkezik és legalább két sikeres félévet teljesített a Pécsi
Tudományegyetem

Általános

Orvostudományi

vagy

Gyógyszerésztudományi

Karon, bármely szakon,
•

a fent megnevezett karok egyikén szerzett diplomát és jelenleg nappali vagy levelező
tagozatos PhD-hallgató a PTE ÁOK/GYTK valamely doktori iskoláiban,

•

aktív angol nyelvtudással rendelkezik szóban és írásban, melyet a felvételi
elbeszélgetés során demonstrál,

•

megfelelően tájékozott az egyetemi szabályzatokban és gyakorlati kérdésekben,

•

megfelelő

kommunikációs

készségekkel

személyiség,
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rendelkezik,

segítőkész,

empatikus

•

az adott bírálati szempontok alapján történő előválogatáson és a szóbeli
meghallgatáson megfelel,

•

vállalja, hogy sikeres felvétel esetén az 1.sz. melléklet szerint ösztöndíjszerződést köt,
és az abban foglaltakat betartja,

•

nyilatkozatával hozzájárul

az adatkezelési és adatvédelmi szabályokhoz a

jelentkezési felületen,
•

a pályázathoz szükséges online jelentkezési lapot kitölti, és egy min. 500 karakteres
motivációs levelet tölt fel angol vagy magyar nyelven.

Az ösztöndíj elbírálásnak szempontjai:
•

megfelelő motivációs levél magyar vagy angol nyelven

•

új jelentkezők esetén szóbeli meghallgatás

•

ismételten jelentkező, korábbi Peer program ösztöndíjasok esetén fél éves
beszámolók és aktivitás alapján

•

megfelelő létszámú peer kiválasztása a fenti szempontok alapján felállított
rangsornak megfelelően, az adott tanév hallgatóinak évfolyam és szak szerinti
eloszlásához viszonyítva

A pályázatokat online szükséges beadni, melyhez az űrlap ezen a linken érhető el.
A pályázatok benyújtási határideje: 2022.szeptember 30. 12:00
Hiánypótlásra lehetőség: 2022.október 3. 23:59

A pályázatokról szakmai bizottság dönt, melynek tagjai: a PTE ÁOK dékánhelyettesei, a
Hallgatói Szolgáltató Osztály vezetője és a Hallgatói önkormányzat által kijelölt egy fő
delegált hallgató.
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A pályázatok elbírálási határideje: 2022.október 17.

Az ösztöndíjat maximum 44 hallgató nyerheti el.
A pályázat eredményéről a hallgatók e-mailben kapnak értesítést, a pályázatot elnyert
hallgatók a Neptun rendszerbe feltöltve kapják meg a határozatot.
Az ösztöndíj összege 10 000 Ft/hó. Kifizetése az ösztöndíjat elnyerő pályázók részére az
alábbi időbeli ütemezés szerint történik:
A nyertes pályázók 10 hónapon keresztül havi 10.000 forint ösztöndíjban részesülnek
(összesen 100.000 forint a teljes tanévre), melynek kifizetése havi utalás formájában történik
a

TJSZ

vonatkozó

rendelkezéseinek

megfelelően.

A

kifizetéshez

magyarországi

bankszámlaszám megadása szükséges a NEPTUN rendszerben.

*Amennyiben adott hallgató hallgatói jogviszonya bármely okból a félév megkezdése után
passzív lesz, az adott félévi ösztöndíjakra való jogosultságát elveszti, és a TJSZ erről
rendelkező szabályai vonatkoznak rá. Amennyiben a hallgató nem jelentkezik be a
2022/2023. tanévre, az ösztöndíjra való jogosultságot elveszíti. Helyére a bírálati rangsorban
következő hallgató léphet.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57. § (3) bekezdése alapján a hallgató
a felsőoktatási intézmény döntése ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelem
tárgyában a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és
Működési Szabályzat 5. számú melléklet, továbbiakban: TVSZ) 12. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés alapján a Pécsi Tudományegyetem által létrehozott Másodfokú Tanulmányi
Bizottság jár el. A jogorvoslati kérelmet a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve az
elsőfokú döntést hozó szervnél kell benyújtani, az eset elbírálásához szükséges
dokumentumok csatolásával.
Pécs, 2022. szeptember 20.

Melléklet: 1. Ösztöndíjszerződés
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PEER PROGRAM ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS

Amely létrejött
egyrészről a Pécsi Tudományegyetem (székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4., adószám:
19308681-2-02, intézményi azonosító: FI58554, statisztikai számjel: 19308681-8542-563-02,
bankszámlaszám: OTP 11731001-23135378, képviselő: Dr. Miseta Attila rektor, szerződéssel
érintett szervezeti egység: Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar,
továbbiakban: „Egyetem”),
másrészről
Név: ...................................................................................................,
Lakcím: .................................................................................................. ,
Neptun kód: ............................................................................................,
Személyi igazolvány /útlevél száma: ................................................................... ,
Születési hely és idő: .............................................................................. (a továbbiakban: „Ösztöndíjas”)
(az Egyetem és az Ösztöndíjas a továbbiakban egyenként a „Fél” és együtt a „Felek”) között
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum
A Peer Program kari közéleti ösztöndíj az Angol- illetve a Magyar Felvételi és Hallgatói
Szolgáltató Iroda kezdeményezésére jött létre 2019-ben. A Peer program ösztöndíj főként
kortárs mentorálási tevékenységen alapuló, az egyetemi tanulmányokat, beilleszkedést,
életvezetést segítő és a mentális jólétet támogató program. A Peer program célja, hogy
egyetemi hallgatókból képzett mentorokkal támogassa a tanulmányaikban vagy
mindennapi életben elakadó hallgató társakat, hogy sikerrel végezzék el egyetemi
tanulmányaikat

és

lehetőség

szerint megszakítás nélkül

fogorvosi/gyógyszerészi/biotechnológus diplomáig.
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jussanak

el az

orvosi/

I. Az ösztöndíj célja és feltételei

1.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti alap ösztöndíjban
részesül

az

Ösztöndíjas

az

egyetem

által

szervezett,

fejlesztő

kurzusokon,

esetmegbeszéléseken és népszerűsítő rendezvényeken való részvételért, valamint
az Ösztöndíjas programban végzett mentori tevékenységéért.
2.

Az Ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti alapösztöndíj
kizárólag

aktív

hallgatói

jogviszony

fennállása

és

a

jelen

szerződésben

meghatározott feltételek teljesítése esetén, a jelen szerződésben meghatározott
időtartamra illeti meg.
3.

Az Ösztöndíjas kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem
befolyásolják a már korábban harmadik személlyel megkötött szerződése alapján
esetlegesen fennálló kötelezettségei teljesítése, illetve azokkal nem ütközik.

II. Az ösztöndíj összege

1.

A jelen szerződés alapján az alapösztöndíj összege: 10.000, - Ft/hó, azaz tízezer
forint/hó, 10 hónapon keresztül (2022. szeptember - 2023. június hónap), összesen
100.000, -Ft, azaz százezer forint.

2.

A Felek rögzítik, hogy az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény szerint, mentes a személyi jövedelemadó alól.

III. Az ösztöndíj folyósítása

Az alapösztöndíj adott szemeszterre vonatkozó esedékes összegét – a II.1. pontban
foglaltakat figyelembe véve – az Egyetem tárgyhó 10. napjáig az Ösztöndíjas Neptun
rendszerben rögzített bankszámlájára utalja
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IV. Ösztöndíjas jogai és kötelezettségei

1. Az Ösztöndíjas köteles hetente minimum 1 órát a mentoráltak kéréseivel tölteni, önmagát
képezni a mentori készségek és rendszerismeret területén, vagy a programot
népszerűsíteni. Abban az esetben, ha valamelyik rendezvényen, képzésen az ösztöndíjas
nem tud részt venni, azt előzetesen jeleznie kell a koordinátoroknak.
2. Amennyiben az Ösztöndíjas a hozzá forduló hallgatói kérést saját tanulmányai vagy
egészségügyi okok miatt 48 órán belül nem tudja megválaszolni, köteles a kérést a közös
online platformra továbbítani, és a mentorált anonimitását megőrizve, adott kérdésben
jártas mentort találni maga helyett.
3. Az Ösztöndíjas köteles adminisztrálni rövid leírással az adott hónapra vonatkozó
mentortevékenységét a program által biztosított elektronikus felületen (Forms),
legkésőbb az adott mentorálási hónap utolsó napján, 23:59-ig.
Az adminisztráció az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
a) beszámolók havi rendszerességgel történő folyamatos vezetése a mentorálási
folyamatról,
b) az adott hónapban zajló rendezvényről, képzésről beszámoló, visszajelzés, javaslatok,
c) mentoráltak után követeséről beszámoló havi rendszerességgel, az adott esetből leszűrt
tanulságok, hasznos ismeretek, közérdekű információk és javaslatok.
4. Amennyiben az Ösztöndíjas elmulasztja valamely hónap időtartama alatt adminisztrálni
a mentortevékenységét vagy az egy szemeszter alatt zajló képzések és programok több,
mint 30 %-ról hiányzik, és a mulasztást nem tudja érdemben igazolni, az Egyetem a jelen
szerződést felmondhatja.
5. Az Ösztöndíjas köteles a program szellemiségének és a VI. pontban szereplő etikai
irányelveknek megfelelő viselkedést tanúsítani a mentorálási tevékenység során.
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6. Az Ösztöndíjas vállalja, hogy közreműködik a mentoráltak számára programok
szervezésében, közösségi média oldalakra szánt tartalom gyártásban és a program
népszerűsítésében aktív segítőként a 2022/23-as tanévben.
7. Az Ösztöndíjas vállalja, hogy együttműködik a többi „peer-rel” és a program
koordinátoraival.
8. Az ösztöndíjas mentori tevékenysége:
a. Hallgatói felkérésre online vagy személyesen, legjobb tudása szerint, 48 órán belül
válaszol és próbál megfelelő megoldást/ választ találni az adott problémára/kérdésre,
javaslatot tenni vagy az illetékes szervezethez, irodához irányítani a segítséget kérő
hallgatót.
b. Az egyes eseteket utánköveti, a felkínált megoldások, válaszok után is folytatja a
kapcsolatot a mentorálttal igény szerint, meggyőződve az általa nyújtott segítség és
információ hatékonyságáról, valamint a felmerült probléma kielégítő megoldásáról.
c. Fejleszti a segítői tevékenységhez szükséges képességeit, részt vesz a kompetenciákat
fejlesztő,

angol

nyelvű

workshopokon,

esetmegbeszéléseken,

promóciós

rendezvényeken.
d. Igény szerint folyamatosan kapcsolatot tart a mentorált hallgatóval a 2022/23-as tanév
során.
e. A kompetenciáját meghaladó kérésekkel, problémákkal késedelem nélkül a megfelelő
intézethez, hivatalhoz, szakrendelésre irányítja a mentoráltat.
f. A tanulmányokat vagy a testi-lelki egészséget súlyosan veszélyeztető problémák,
kérések esetén haladéktalanul értesíti a koordinátorokat, a PTE ÁOK Pszichológiai
Konzultációs Szolgálatot (PSZIKON-t) és szükség esetén az arra illetékes sürgősségi
ellátást biztosító vagy rendvédelmi szerveket. (Mentők, Tűzoltók, Rendőrség).
9. Az Ösztöndíjas köteles mentorálási tevékenységének felfüggesztésére vonatkozó
szándékát az Egyetem számára 30 nappal a mentorálási kapcsolat szüneteltetése előtt
bejelenteni a Program koordinátorának A beérkező egyéni kérelmet a koordinátor
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egyezteti a Peer program bizottsággal. Az Egyetem a Peer program bizottsággal történt
egyeztetés után a VII. 7. pontban foglaltakat figyelembe véve dönt a tevékenység
felfüggesztéséről a kérelem beérkezését követő 30 napon belül.

V. A Felek együttműködési kötelezettsége

1. Az Ösztöndíjas az adataiban bekövetkezett bármely változást köteles haladéktalanul, de
legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül írásban jelezni az
Egyetem felé.

2. Az Ösztöndíjas két mentorálási alkalom között 15 napnál hosszabb szünetet csak az
Egyetem koordinátorának előzetes értesítése és jóváhagyása esetén tarthat, de a
koordinátor jóváhagyása mellett is maximum 2 alkalommal egy félév folyamán. Ha az
Ösztöndíjas a koordinátor értesítése nélkül több mint 15 napon keresztül nem veszi fel a
kapcsolatot a mentorálttal, első alkalommal írásbeli figyelmeztetésben részesül, míg a
második ilyen eset után az Egyetem a jelen szerződést felmondhatja. Amennyiben az
Ösztöndíjas a koordinátornak írásban (e-mail útján) jelzi, hogy lesz olyan 15 napos
időszak, amikor nem tud mentoráltjaival foglalkozni és a koordinátor elfogadja az
indokolást, abban az esetben figyelmeztetést nem von maga után a mentorálási
alkalom nélkül töltött időszak. Amennyiben a koordinátor nem hagyja jóvá az
Ösztöndíjas kérelmét, az Ösztöndíjasnak írásbeli fellebbezési lehetősége van az
fhszi@aok.pte.hu címen (e-mail tárgya: FELLEBBEZÉS). A fellebbezést a Peer program
bizottsága bírálja el, mint fellebbviteli szerv. Amennyiben a fellebbviteli szerv elfogadja a
fellebbezésben írt indokolást, abban az esetben figyelmeztetést nem von maga után a
mentorálási alkalom nélkül töltött időszak.

3. A Program során az Ösztöndíjassal való együttműködés ellehetetlenülése esetén – akár
az Ösztöndíjas, akár egy mentorált jelzését követően, a Peer program bizottság hagyja
jóvá a mentorcserét.
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4. Amennyiben az Ösztöndíjas a mentoráltak társaságában olyan magatartás tanúsít,
mely szabálysértési, vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár, illetve drogot, vagy
egyéb tudatmódosító szert, vagy túlzott mértékű alkoholt fogyaszt, úgy az Egyetem a
jelen megállapodást felmondhatja.

5. Az Ösztöndíjas az általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a
titoktartást és az információk felelős kezelését.

6. Az Ösztöndíjas szabálysértés, bűncselekmény és egyéb jogsértések gyanúja esetén –
különös tekintettel a bántalmazásra, drogfogyasztásra – köteles az Egyetemet
haladéktalanul tájékoztatni.

7. Ösztöndíjas a szerződésben foglaltak teljesítése céljából jelen szerződés aláírásával
hozzájárul, hogy az Egyetem a személyes adatait a szerződésben meghatározottak
szerint kezelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Ösztöndíjas
az Egyetem rendelkezésére bocsát. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a program
nyomon követése, a pénzügyi és szakmai ellenőrizhetőség.

VI. A mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai irányelvek

1.

Érzékeny témák: Az Ösztöndíjas nem kérdezhet rá a mentoráltaknál a korábbi
élettörténeti momentumokra, családi helyzetre, betegségekre, külső sérülésekre, intim
témákra. Ha mégis felmerül ezen témák valamelyike, melynél a mentorált testi, lelki
épségének veszélyeztetésére utal, az Ösztöndíjas köteles azt jelezni a PTE ÁOK
Pszichológiai Konzultációs Szolgálat vezetőjének, és a mentoráltat köteles a szolgálattal
összekötni.

2.

Titoktartás: Az Ösztöndíjas a jelen jogviszony során a mentoráltak személyes adatait
bizalmasan köteles kezelni, azokat az Egyetemen kívüli harmadik személynek – így
különösen, de nem kizárólagosan más mentornak, hallgatónak - nem adhatja ki, azokat
nem hozhatja nyilvánosságra.
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3.

Adatvédelem: Nyilvános fórumon (pl. nyilvános blog, közösségi portálok, publikációk,
dolgozatok stb.) nem lehetnek beazonosíthatók sem az érintett intézmények, sem a
mentoráltak, csak a Peer

Program weboldalán, Facebook/Instagram oldalán

megosztott fotók, audiovizuális tartalmak, adatok használhatóak.
4. Ajándékozás: Az Ösztöndíjas mentoráltaknak ajándékot nem adhat, tőlük ajándékot
nem fogadhat el, adományt nem oszthat, nem vehet át. Amennyiben ajándékot,
adományt szeretne valaki juttatni a mentoráltaknak, azt kizárólag a Peer Program
kapcsolattartó munkatársain és a koordinátorokon keresztül teheti meg.
5. Ígéretek: Az Ösztöndíjas mentoráltaknak nem ígérhet, még akkor sem, ha biztos benne,
hogy be fogja, be tudja tartani ígéretét.
6. Közösségi oldalak használata: A közösségi oldalakon való kapcsolattartás nem tiltott,
azonban a segítői folyamat során nem javasolt, kizárólag a mentorálási tevékenységgel
összefüggő kérdéseket ajánlott a felületen egyeztetni. Egyéni kapcsolattartáskor a
mentoráltak először e-mailben léphetnek kapcsolatba az Ösztöndíjassal, melyet
javasolt személyes találkozással folytatni a bizalmi kapcsolat kiépítésének elősegítésére.
7.

Felelősség: az Ösztöndíjas a mentortevékenysége során felelős a mentorált testi és lelki
egészségéért, az ő feladata és felelőssége annak megítélése, hogy a mentorálttal
milyen

helyszínen,

milyen

ügyintézésen

vesz

részt,

mentortevékenységével

összefüggésben okozott kárért az általános kártérítési szabályok szerint felel.

VII. Szerződés hatálya, megszűnése, megszűntetése

1.

Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

2.

A szerződés határozott időre, 2023. június 31. napjáig tart.

3.

Az Egyetem a jelen megállapodástól történő elállásra, és a már kifizetett ösztöndíj teljes
összegének visszakövetelésére jogosult, ha a rendelkezésére álló információk alapján
hitelt érdemlő módon megállapítható, hogy az Ösztöndíjas
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a. jogosulatlanul vette igénybe az ösztöndíjat;
b. neki felróható okból súlyosan megszegte a jelen szerződésből eredő kötelezettségét.
4. Az Egyetem elállási jogát az Ösztöndíjashoz intézett, indoklással ellátott, egyoldalú
írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezmények a
nyilatkozat közlésével állnak be.
5. Az Egyetem elállása esetén az Ösztöndíjas köteles a számára folyósított ösztöndíj
összegét visszatéríteni, illetve az Egyetem számlájára befizetni, legkésőbb az elállás
közlését követő 15 munkanapon belül.
6. Amennyiben a VII. 3. pontban foglalt elállási okok bármelyike felmerül, illetve az
Ösztöndíjas jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, az Egyetem
dönthet úgy is, hogy a jelen szerződést felmondja, azaz a jövőre nézve szünteti meg.
7.

Az Egyetem a jelen szerződést felmondhatja, amennyiben az ösztöndíjra az
Ösztöndíjas már nem lenne jogosult, illetve amennyiben tanulmányait nem folytatja,
vagy azokat megszakítja, valamint, ha mentortevékenységét szünetelteti vagy
megszünteti.

8. Az Ösztöndíjas az ösztöndíjról írásban lemondhat. A lemondásról szóló nyilatkozat
kézhezvételét követően az

Egyetem

haladéktalanul intézkedik

az ösztöndíj

folyósításának megszüntetéséről. Az ösztöndíjról történt lemondás esetén a jelen
szerződés a lemondás Egyetemmel való közlésével megszűnik.
9. A jelen szerződés külön jognyilatkozat és cselekmény nélkül megszűnik,
• ha az Ösztöndíjas aktív jogviszonya megszűnik,
• ha az Egyetem jogutód nélkül megszűnik vagy nyilvántartásból bármely okból
törlésre kerül, vagy
• az Ösztöndíjas halála esetén.
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VIII. Vegyes rendelkezések

1.

Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletezettséggel szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény., a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

2.

A Felek vállalják, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban
békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező rendes bíróság előtt rendezik jogvitájukat.

3.

A jelen szerződés kizárólag a Felek írásbeli megállapodásával módosítható. Nem
minősül szerződésmódosításnak a Felek adataiban, így különösen lakcímében,
székhelyében vagy képviselőjében bekövetkező változás, melyről az érintett Fél a másik
Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen, vagy a változás
bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül írásban köteles értesíteni.

4. Amennyiben a szerződés módosítását az Ösztöndíjas kezdeményezi, úgy erre
vonatkozóan részletes indokolással ellátott kérelmet kell az Egyetem részére
előterjesztenie.

Az

Ösztöndíjas

kizárólag

olyan

indokkal

kezdeményezhet

szerződésmódosítást, amely az ösztöndíj megítélésének körülményeit utólag nem
változtatja meg.
5. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően
egymással szemben lojális magatartást tanúsítanak, nem tesznek olyan kijelentéseket,
amelyek a másik Fél érdekeit csorbítanák. A Feleket a jelen szerződés megszűnését
követően időbeli korlát nélkül terheli a másik Fél jó hírnevének védelmére vonatkozó
kötelezettség.
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6. A jelen szerződés rendelkezései bizalmas információt képeznek, és egyik Fél sem jogosult
azt a másik Fél írásbeli hozzájárulása, a jelen szerződés rendelkezései vagy jogszabályi
felhatalmazás hiányában nyilvánosságra hozni, vagy harmadik személynek átadni.
7.

Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, az nem
érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. A Felek megállapodnak
abban, hogy a jelen szerződés érvénytelen rendelkezését olyan új érvényes
rendelkezéssel váltják fel, amely az érvénytelen rendelkezés céljának és a Felek egyező
akaratának leginkább megfelel.

8. A jelen szerződés tíz (10) oldalból áll és 4 (négy) megegyező példányban, magyar
(angol/német) nyelven készült és került aláírásra, amelyből 3 (három) példány az
Egyetemet, 1 (egy) példány az ösztöndíjast illet.
9. Amennyiben jelen szerződés más nyelvre fordított verziójával kapcsolatban jogi kérdés,
vita merül föl, abban az esetben a magyar nyelvű változat a mindenkori mérvadó.
A jelen megállapodást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Kelt:...………………………………………….……………………

___________________________

Kelt:………………………………………………………………

_____________________

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar

Ösztöndíjas

Dr. Miseta Attila rektor

___________________________
szakmai ellenjegyzés

___________________________
jogi ellenőrzés

Magyar Felvételi és Hallgatói Szolgáltató Iroda
H-7624 Pécs, Szigeti út 12.
OM Intézményi azonosító: FI58544

+36 72 536 000 / 35369
fhszi@aok.pte.hu

_____________________
pénzügyi ellenjegyzés

