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Térítési és Juttatási Szabályzat 14. számú melléklet 

 

A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának Szabályzata 

 

I. Alapelvek 

 

1. § (1) A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának (továbbiakban: 

Program) célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását. A Program előképének 

tekinti az 1920-as évektől egészen az 1940-es évek végéig Pécsett működő Maurinum (Szent Mór 

Kollégium) tehetséggondozó tevékenységét. 

 

(2) A Program részeként olyan ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, 

egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt 

a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, szakmai pályájuk indulását. 

 

(3) A Program kiemelt célja továbbá a Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: PTE) folyó 

tehetséggondozó munka láthatóbbá tétele, a tudományos munka hallgatók körében történő széleskörű 

népszerűsítése, továbbá az extrakurrikuláris szakmai tevékenység presztízsének növelése, azok 

elismerése kredit formájában a tanulmányok során.  

 

(4) A láthatóság növelése érdekében minden tanév tavaszi szemeszterében a Hallgatói Szolgáltatási 

Központ (továbbiakban: HSZK) megszervezi a PTE Tehetségnapját, ahol a Program résztvevői kötelező 

jelleggel mutatják be kutatási eredményeiket. A HSZK minden év őszén egy kiadványt állít össze 

Tehetségévkönyv címmel, melyben áttekinti a PTE előző tanéves tehetséggondozó tevékenységét, 

valamint – a lehetőségekhez mérten – publikálási felületet biztosít a Programban résztvevőknek. 

 

(5) A Program a korábbi ösztöndíjasokkal egyéni kapcsolatot tart fent. Az éppen ösztöndíjas és korábbi 

ösztöndíjas hallgatók a PTE beiskolázási és marketing tevékenységébe aktívan bekapcsolódnak. 

 

(6) A Program célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása. 

 

(7) A tehetséggondozás alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka 

képezi. A PTE minden oktatója – lehetőségéhez mérten és módon – támogatja a tehetséggondozást, a 

programban való részvétel önkéntes. 

 

 

II. A Programba kerülés módjai, a résztvevők köre 

 

2. § (1) A Program elsődleges résztvevői körét a Programba felvett és Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjat 

elnyert hallgatók jelentik. 

 

(2) A Program a VI. pontban biztosított tehetséggondozási szolgáltatásait – amennyiben ezt a 

kapacitások lehetővé teszik, a HSZK-nak benyújtott egyéni kérelem alapján, térítési díj ellenében – a 

PTE bármely hallgatója igénybe veheti. 

 

 

III. A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázati 

rendszere 

 

3. § (1) A Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj (továbbiakban: Ösztöndíj) egyetemi szintű, 

munkaterv alapú, tutorálással együtt járó támogatási forma. 

 

(2)A tehetséggondozás alapját a témavezető oktatók (a tutorok) irányításával végzett hallgatói, kutatói 

és szakmai munka alkotja. A Programban történő hallgatói és oktatói részvétel önkéntes. 
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(3) Az Ösztöndíjjal az egyéni munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzése, valamint a 

Tehetség Esték programsorozaton való részvétel kerül támogatásra. 

 

(4) A támogatott munkatervben vállalt feladatok megvalósítását, a programban részt vevő hallgatók 

eredményeit a HSZK a tanulmányi rendszerben dokumentálja. 

 

4. § (1) Az Ösztöndíj elnyerésére a PTE évente pályázati felhívást tesz közzé a karokon azonos 

időpontban, melynek feltételeit a PTE Tehetségtanácsa állapítja meg minden év május 31-ig. 

 

(2) Az Ösztöndíjra jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, 

alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki 

tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt 

félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja. 

 

(3) Pályázni a PTE Tehetségtanácsa által elfogadott pályázati időszakban lehetséges, a pályázat 

benyújtását megelőző időszakban elért eredmények alapján. Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, 

újra pályázni a korábbi és az új eredmények bemutatásával lehet. 

 

(4) A pályázatot a felhívásnak megfelelően a HSZK-ba kell benyújtani a felhívásban meghatározott 

mellékletekkel együtt. 

 

(5) A benyújtott pályázatot a HSZK formai ellenőrzése után a Kari Bizottság értékeli, mely három tagból 

áll. Tagja: 

− a kar tudományos vagy oktatási dékánhelyettese (pontozási joggal, a bizottság elnökeként),  

− a kar vezetése által kijelölt, a tehetséggondozás területén (TDK, szakkollégium) 

tapasztalatokkal rendelkező oktató (pontozási joggal),  

− a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) által delegált tag (pontozási joggal).  

A Kari Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. 

 

(6) A Kari Bizottság a pályázatot a Tehetségtanács által meghatározott pontozási rendszer alapján 

értékeli. A hallgatók kari rangsorát e pontozási rendszerre tekintettel kell kialakítani. 

 

(7) Az Ösztöndíj odaítéléséről a kari értékelés és rangsorolás megismerését követően, az oktatási 

rektorhelyettes javaslatára a Tehetségtanács dönt. 

 

(8) Az Ösztöndíj havi összege megegyezik a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj mindenkori havi 

összegének kétszeresével. 

 

5. § A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a Programnak, 

amennyiben keresztfélévben mesterszakon, nappali munkarendben a PTE-n folytatja tanulmányait. 

Erről a hallgató írásban tájékoztatja a HSZK-t. 

 

6. § A Programba történő felvételi eljárás rendjét, a hallgatói teljesítmények és a felvételi értékelési 

(pontozási) szempontjait, valamint az éves munkatervet az oktatási rektorhelyettes javaslatára a 

Tehetségtanács határozza meg és azt a pályázati felhívást megelőzően legalább 30 nappal közzéteszi. 

 

IV. A Programban részt vevő hallgató jogai és kötelességei 

 

7. § (1) A hallgató kutatási területén a segítő oktató (tutor) támogatása mellett térítésmentesen jogosult 

a kar oktatási-kutatási infrastruktúrájának használatára, valamint külön megállapodás alapján jogosult 

az ösztöndíjas időszak alatt a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, az Egyetemi Levéltár, valamint 

a Baranya Megyei Levéltár által nyújtott többletszolgáltatások igénybevételére. 

 

(2) A Programban részt vevő hallgató köteles a tantervi kötelezettségein túl a tavaszi félévben legfeljebb 

két kredit értékben, a VI. pontban részletezettek szerint egy egyéni készség- vagy képességfejlesztő 
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kurzus felvételére. A kurzusokat az Oktatási Igazgatóság a HSZK közreműködésével hirdeti meg a 

tanulmányi rendszerben. 

 

(3) A tantervi kötelezettségeken túli munka eredményeként a hallgató konzultációs tevékenységét, 

teljesítményét és a Tehetség Esték programon történő részvételét kreditponttal kell elismerni, amelynek 

értéke két–két kredit az őszi és a tavaszi félévben. A konzultáció a hallgató munkájának folyamatos 

irányítását és ellenőrzését szolgálja. A konzultációs és teljesítmény krediteket az Oktatási Igazgatóság 

a HSZK közreműködésével hirdeti meg a tanulmányi rendszerben. A félév során a kreditérték alapjául 

szolgáló teljesítményt, (illetve az annak megtörténtét bizonyító dokumentumot vagy beszámolót) a 

hallgató köteles eljuttatni a HSZK-nak. 

 

8. § A hallgató jogaira és kötelezettségeire a hallgatói megállapodásban foglaltak az irányadóak. A 

megállapodás szövegét a Tehetségtanács hagyja jóvá. A megállapodást a hallgatóval az oktatási 

rektorhelyettes javaslatára a rektor köti meg. 

 

9. § A tutor félévente értékeli a hallgató előmenetelét és erről nyilatkozik a Tehetségtanácsnak. A tutor 

nyilatkozatában tehet javaslatot a Programból való kizárásra abban az esetben, ha a hallgató a 8. §-ban 

említett megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit jelentős mértékben megszegi. A kizárásról 

az oktatási rektorhelyettes egyetértésével a Tehetségtanács dönt. 

 

10. § (1) A Program befejeztével az ösztöndíjas programzáró díszoklevél átvételére jogosult, melynek 

előállításáról a Hallgatói Szolgáltatási Központ gondoskodik. A hallgató képzésének befejezésekor a 

Programban való részvételt igazoló hivatalos oklevélmellékletre jogosult. 

 

(2) A PTE valamely mesterszakára való jelentkezéskor a Mesterképzés, valamint a szakirányú 

továbbképzés felvételi eljárási rendjéről szóló szabályzatában (PTE Szervezeti és Működési Szabályzat 

7/b. melléklet) meghatározott többletpontot kaphat a Program oklevélmellékletével rendelkező hallgató. 

A PTE doktori iskoláinak felvételi eljárásában a Programban való dokumentált részvételért a doktori 

iskolák felvételi szabályai szerint többletpontok adhatók. 

 

 

V. Az ösztöndíjat elnyert hallgatókat segítő oktatók (tutorok) 

 

11. § (1) A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását segítő, tudásának 

elmélyítését, a kapcsolódó készségek fejlesztését szolgáló tevékenység. A hallgató egyéni tanulmányi-

kutatási munkáját a tutor támogatásával végzi. A tutor figyelemmel kíséri a hallgató tudományos 

előrehaladását, irányítja szakmai munkáját. 

 

(2) A tutor a Programban való részvétele alapján vállalja: 

a) a hallgatói pályázatban szereplő kutatási tervnek megfelelő tevékenység irányítását. 

b) a Programba felvett hallgató tudományos kutatáshoz szükséges készségeinek fejlesztését. 

c) a hallgató munkájának folyamatos nyomon követését. 

d) a hallgató számára a kari vagy tanszéki (labor) infrastruktúrához való hozzáférés biztosítását. 

e) a tehetséggondozás módszertanának egyéni elsajátítását. 

f) a Tehetséggondozási Irodával való folyamatos kapcsolattartást. 

g) a Tehetségtanács hallgatói előmenetelről történő tájékoztatását. 

 

(3) A tutor tevékenységét a Teljesítményértékelési Rendszerben (TÉR) el kell ismerni. 

 

(4) A tutor tevékenysége idején mentoráltjai után havi bruttó 10 000 forint díjazásban részesül. 

 

 

VI. A Program által biztosított tehetséggondozási szolgáltatások 
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12. § (1) A Program által biztosított tehetséggondozási szolgáltatások célja a PTE-n tanuló tehetséges 

hallgatók támogatása, a PTE tehetséggondozási rendszerének professzionalizálása, és ezáltal egy 

szakmai-tudományos közösség megteremtése. 

 

(2) A HSZK a 12. §-ban meghatározott célok teljesülése érdekében tehetséggondozási szolgáltatásokat 

nyújthat és szervezhet, különösképpen: 

a) lehetőségeihez mérten szakembereket biztosít tehetségtanácsadás céljából, 

b) egyéni készség és képességfejlesztő kurzusokat biztosít (a tavaszi félévben legalább három 

kurzus indításával) a Programban résztvevő hallgatók számára, 

c) tudománynépszerűsítő és közösségteremtő networking eseményeket szervez. 

 

(2) A tehetségtanácsadó szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. 

 

 

VII. Finanszírozása 

 

12. § (1) Az Ösztöndíj financiális hátterét az alábbi források biztosítják: 

a) az Ösztöndíj céljára az Egyetem biztosítja a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 12. § (1) (c) 

alapján a szabályzat hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan 

képzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók után biztosított hallgatói normatíva 

meghatározott százalékát, 

b) az Ösztöndíj céljára az Egyetem a Hallgatói Szolgáltatási Központ saját bevételének terhére 

akkora összeget biztosít, amellyel a források együttesen évi 50 fő ösztöndíjas támogatását teszik 

lehetővé. 

 

(2) A tutorok díjazását az Egyetem a Hallgatói Szolgáltatási Központ saját bevételeinek terhére biztosítja 

 

VIII. Záró rendelkezések 

 

13. § (1) Jelen szabályzatot a Szenátus 59/2022. (05. 25.) számú elektronikus úton hozott határozatával 

fogadta el. A szabályzat 2022. június 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2021. április 15-én elfogadott Kriszbacher Ildikó 

Tehetséggondozó Ösztöndíj Alapszabálya hatályát veszti. 

 

 


