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Preambulum 

 

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) a doktori képzésben résztvevő hallgatók 

szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének 

biztosítása érdekében, a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának kezdeményezésére 

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíjat (a továbbiakban: Ösztöndíj) alapít. 

 

Az Ösztöndíj névadója dr. László János egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézetének volt igazgatója és egyben a Pécsi 

Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájának vezetője, az Egyetemi Doktori Bizottság, valamint 

az Országos Doktori Tanács korábbi elnöke. László János nem pusztán a magyar pszichológiai élet 

meghatározó alakja volt, hanem nemzetközi hírű tudós, a pszichológia egyik úttörője, a tudományos 

narratív pszichológiai elmélet és a narratív szociálpszichológia elmélet megalkotója, továbbá világszerte 

ismert képviselője. Az Ösztöndíj elnevezésével adózunk múlhatatlan érdemeinek és emlékének. 

 

Első fejezet 

Alapelvek 

 

1. § (1) Az Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint 

egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. 

(2) Az Ösztöndíj tehetségprogramként (a továbbiakban: Program) a korábbi ösztöndíjasaival kapcsolatot 

tart és pályakövetést végez. 

(3) A Program alapját a témavezető oktatók irányításával a doktorandusz által végzett kutató- és szakmai 

munka képezi. A Programban való hallgatói részvétel önkéntes alapon történik. 

(4) A Program egyéni munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzését támogatja. 

 

Második fejezet 

Az Ösztöndíj felépítése 

 

2. § (1) Az Ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az Egyetemen teljes idejű doktori képzésben részt vevő, 

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz, 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 az Ösztöndíj elnyerésével járó, jelen szabályzatban rögzített kötelességeket. 

(2) A pályázó pályázati időszakonként egy pályázatot nyújthat be. 

 

 

Harmadik fejezet 

A pályázatok elbírálásának menete 

 

1. A pályázat kiírása 

 

3. § (1) A pályázatot minden évben a Tehetségtanács írja ki. 

(2) A pályázati időszak határnapját a Tehetségtanács határozza meg úgy, hogy a pályázatok benyújtására 

rendelkezésre álló időszak legalább tizenöt napig tart. 

 

2. A pályázatok tartalma 

                                                 
1 A mellékletet a Szenátus 2017. június 22-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2017. június 23. napjától. 



 

4. § (1) A pályázatnak be kell mutatnia a doktorandusz által a pályázat beadását megelőző időszakban 

elért szakmai eredményeket. 

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a munkatervet, amely a doktorandusz vállalásait, kutatási céljait 

mutatja be, továbbá jelzi a teljesítéshez szükséges erőforrásokat, eszközöket. 

(3) A pályázatot a Doktorandusz Önkormányzathoz kell benyújtani az alábbi kötelező 

dokumentumokkal: 

a) pályázati űrlap (1. sz. melléklet), szakmai eredmények felsorolásával; 

b) munkaterv (2. sz. melléklet), amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok 

eléréséhez szükséges kutató-, vagy alkotómunkát; 

c) a szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet), amely tartalmazza a pályázó kötelező vállalásait és a 

témavezető ajánlását. 

d) az 1. sz. melléklet pontozásában elszámolni kívánt, a doktorandusz kiválóságát, tehetségét 

igazoló tudományos eredmények, művészeti alkotások bemutatása, azok igazoló dokumentumai. 

(4) A témavezető véleményezi a pályázó szakmai tudását, tehetségét, habitusát és vállalja, hogy irányítja 

a pályázó szakmai tevékenységét, valamint jóváhagyja a munkatervet. 

 

5. § (1) A pályázat érvénytelenségét vonja maga utána 

a) a jelen szabályzat 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezően csatolandó dokumentumok 

hiánya, 

b) a pályázati űrlap és a munkaterv aláírásának és 

c) a jelen szabályzatban rögzített egyéb követelmények teljesítésének elmaradása. 

(3) A pályázat érvénytelenségét a Tehetségtanács állapítja meg. 

(4) A Doktorandusz Önkormányzat továbbítja a pályázatokat a jelen szabályzat 4. sz. melléklete szerint 

illetékes kari bizottságokhoz (a továbbiakban: Bizottság). 

 

3. A pályázatok elbírálásának szempontjai és menete 

 

6. § (1) A beadott pályázatokat a Bizottság jelen szabályzat 1. és 2. sz. melléklete alapján rangsorolja és 

bírálja el. A Bizottság a munkaterv (2. sz. melléklet) bírálatakor annak szakmai megalapozottságát 

vizsgálja. 

 

7. § (1) A Bizottság három tagból áll: 

a) a kar tudományos vagy oktatási dékánhelyettese mint a bizottság elnöke, 

b) a kar tudományterületi/művészeti doktori tanácsának elnöke és 

c) a Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő doktorandusz/doktorjelölt. 

(2) A kar biztosítja a jegyzőkönyv vezetését. 

 

4. Döntés a pályázatok támogatásáról 

 

8. § (1) A Bizottság által felállított rangsorról és a támogatási összegről a Tehetségtanács szavazás útján 

dönt. A Bizottság javaslata a Tehetségtanácsot nem köti. 

(2) Az Ösztöndíjat karonként 1 fő doktorandusz nyerheti el. 

 

5. Jogorvoslat 

 

9. § A pályázó a Tehetségtanács pályázatát vagy annak beszámolóját érintő érdemi döntése ellen, a 

közléstől számított 15 napon belül kifogással élhet a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási 

szabályzata (PTE SZMSZ 6. sz. melléklete) 5. § (2) bekezdése szerint. 

 

Negyedik fejezet 

Az Ösztöndíj 

 

10. § (1) Az Ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, újra pályázni a korábbi és az új eredmények 

bemutatásával lehet. 



(2) Az Ösztöndíj havi összege megegyezik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

114/D. § (1) bekezdése c) pontjában rögzített Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj normatívájának egy 

tizedrészével. 

(3) A Programban részt vevő doktorandusz oklevélre jogosult, amely igazolja a programban való 

részvétel tényét és annak időtartamát. 

 

Ötödik fejezet 

A Programban résztvevő doktorandusz jogai és kötelezettségei 

 

11. § (1) Az Egyetem rektora minden nyertes pályázóval ösztöndíjszerződést köt. 

(2) A doktorandusz jogaira és kötelezettségeire az ösztöndíjszerződésben foglaltak az irányadóak. 

 

12. § A doktorandusz kutatási területén a témavezető támogatása mellett térítésmentesen jogosult a kar 

oktatási-kutatási infrastruktúrájának használatára. 

 

13. § A témavezető félévenként értékeli a doktorandusz előmenetelét és erről nyilatkozik a 

Tehetségtanácsnak. A témavezető nyilatkozatában javaslatot tehet a Programból való kizárásra abban 

az esetben, ha a doktorandusz a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit jelentős mértékben 

megszegi. A kizárásról a Tehetségtanács dönt. 

 

Hatodik fejezet 

A Programban résztvevő témavezetők (oktatók) 

 

14. § (1) A témavezető a doktorandusz tehetségének kibontakozását segíti, tudásának elmélyítését, a 

kapcsolódó készségek fejlesztését hivatott biztosítani. A témavezető felügyeli a doktorandusz kutatási 

munkáját és figyelemmel kíséri tudományos előrehaladását. 

(2) A témavezető a Programban való részvétel során köteles 

a) a benyújtott doktoranduszi pályázatnak, az abban szereplő kutatási tervnek megfelelő 

tevékenység irányítására, 

b) a doktorandusz támogatására, a tudományos kutatáshoz tartozó készségek fejlesztésére, 

c) a doktorandusz munkájának folyamatos nyomon követésére, 

d)a doktorandusz számára a kari vagy tanszéki (labor) infrastruktúrához való hozzáférés 

biztosítására, 

e) a tehetséggondozás módszertanának egyéni elsajátítására, 

f) az egyetemi koordinátorral való folyamatos kapcsolattartásra, 

g) a Tehetségtanács doktoranduszi előmenetelről való tájékoztatására. 

(3) A témavezető tevékenységét a kari Teljesítmény Értékelési Rendszerben (TÉR) el kell ismerni. 

(4) A Tehetségtanács „Pro Cura Ingenii” kitüntetésre a Programban résztvevő témavezetőt is 

felterjeszthet. 

 

Hetedik fejezet 

A Program finanszírozása 

 

16. § Az Ösztöndíj pénzügyi fedezetét az Egyetem a bevételei terhére biztosítja. 

 

Nyolcadik fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17. § (1) Jelen szabályzat 2017. június 23. napján lép hatályba. 

(2) Minden olyan kérdésben, amelyről jelen szabályzat nem rendelkezik az Egyetem vonatkozó jogi 

normáit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

 

Kelt: Pécs, 2017. június 23. 

 


