
A Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó, 
2018/19. évi bevételeinek felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a kiemelkedő szakmai 
eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók, egyetemi munkatársak és egyéb szervezeti 
egységek egyetemi feladatainak támogatásához pályázatot ír ki az alábbi kategóriákban

A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális-, szakmai- és 
sporttevékenységének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan szakmai, kulturális és sport vonatkozású programmal, rendezvénnyel, projekttel, amely kellően 
igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai és sporttevékenységeit. 
A projekt témaköréhez tartozhat: szakmai, sport illetve kulturális rendezvények, események (konferenciák, workshopok, 
kiállítások, koncertek, egyéb közösségi rendezvények) szervezése, vagy kiadványok kiadása.
Pályázhat: minden hallgatói csoport, hallgatói szervezet.

B) Oktatók számára konferenciákon és oktatástechnikai tréningeken való részvétel 
támogatása.

Pályázni lehet bármely szakterületet érintő konferenciára, amely igazolhatóan hozzájárul a pályázó szakmai tudásának 
elmélyítéséhez és a PTE elismertségéhez. Pályázható továbbá olyan oktatás-módszertani tréningeken való részvétel, mely fejleszti 
az oktató szakmai kompetenciáit, ide értve a tudományos publikációk megjelenésének támogatását is.
Pályázhat: a PTE minden oktatója, kutatója, aki az adott tárgy akkreditált tárgyfelelőse.

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, 
külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása.

Az Alapítvány adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalja a 
nyertes pályázók részére, részvételi díj vagy szállás-, útiköltség egy részének átvállalásával.
Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, adminisztratív feladatokat ellátó minden 
munkavállaló.

D) Az egyetem kezelésében álló egyéb szervezeti egységek oktatást, kutatást, gyógyítást 
segítő anyagok, kisértékű eszközök beszerzésének támogatása.

Az Alapítvány további egyetem kezelésében álló egyéb szervezeti egységeket is kíván támogatni oktatást, kutatást, gyógyítást 
segítő anyagok, kisértékű eszközök beszerzésében.
Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel fenntartói jogviszonyban álló egyéb szervezeti egység.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BEADÁSI HATÁRIDŐK: 
2020. március 30. és 2020. szeptember 30.

Ezen pályázat során 2020. november 30-ig megvalósuló 
projekteket tudunk támogatni!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
pte.hu/pte-alapitvany; alapitvany@pte.hu

Kedves Egyetemi Polgár!

A Pécsi Tudományegyetem hazánk első felsőoktatási intézménye, melynek célja az 
oktatáson, kutatáson, a tudományok magas szintű művelésén túl, a gyógyítás nemes 
feladatának ellátása.

A PTE Alapítvány feladata, hogy hallgatóink számára minél színvonalasabb tanulási 
lehetőséget, oktatóink számára megfelelő oktatási és kutatási környezetet, valamint 
dolgozóinknak fejlődési lehetőséget biztosítson.

Az elmúlt években az SZJA 1%-át felajánlók jóvoltából hallgatói, kulturális és 
sport programokat támogattunk, oktatóink és munkatársaink konferenciákon, 
tanfolyamokon vehettek részt.

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a PTE Közhasznú Alapítványát!

Köszönjük, hogy adója 1%-ával Ön is  
a pécsi felsőoktatás jövője mellett dönt!

Adószámunk: 19034951-1-02

Prof. Dr. Rappai Gábor s. k.
az Alapítvány kuratóriumi elnöke

Prof. Dr. Miseta Attila s. k.
a Pécsi Tudományegyetem rektora


