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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Doktoranduszok, Doktorjelöltek, 
Egyetemi Polgárok!
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (PTE DOK) nevében 
sok szeretettel köszöntelek Titeket a Doktorandusz Magazin 2019. évi szemeszterzá-
ró számának hasábjain.

A tavaszi félév vége felé sokan még a kutatásukkal foglalatoskodnak, azonban  
a szerencsésebbek már a nyári pihenésüket tervezhetik. Jelen számunk ennek fényé-
ben egyaránt érint szakmai és szabadidős témaköröket. Az előző lapszámunk óta 
nyilvánosságra hozták a megemelt állami ösztöndíjas keretszámokat, amely Egyete-
münk doktori képzésére is jelentős hatást gyakorol. 

A szemeszter második felében került megrendezésre a VIII. Interdiszciplinárs Dok-
torandusz Konferencia, amely eseményünkről szintén beszámolunk. A számos nyári 
kikapcsolódási lehetőség közül szeretnénk kiemelni a Doktoranduszok Országos Szö-
vetsége (DOSz) által szervezett fesztivált, a DOSZFESZT-et, amellyel kapcsolatban a 
szervezet elnökével, Szabó Péterrel készült interjúnkat olvashatjátok a magazinban.

A már hagyományosnak mondható témaköreink, mint a „kiemelkedő tudományos 
és művészeti ösztöndíj” nyertesekkel készült interjú mellett, a frissen elkészült, el-
sősorban a külföldi hallgatóknak szóló angol nyelvű kisokosról is bővebben tájé-
kozódhattok. Mindemellett összegyűjtöttük a közeljövőben esedékes pályázatokat, 
programokat és nyári egyetemeket is.

A Szerkesztőtársaim és Magam nevében is kellemes időtöltést kívánok, nem csupán  
a Magazin olvasásához, hanem a nyári pihenéshez is!

Üdvözlettel,
Pónusz Róbert

elnök
Pécsi Tudományegyetem

Doktorandusz Önkormányzat
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Magazinunk márciusi számában azt  
a kérdést vettük górcső alá, hogy „ho-
gyan is lesz az államilag támogatott 
doktorandusz”. A kérdés tárgyalását 
ott hagytuk félbe, hogy az Országos 
Doktori Tanács eredetileg az országos 
állami ösztöndíjas létszám megköze-
lítőleg 9%-át rendelte a Pécsi Tudo-
mányegyetemhez, amely összesen 116 
állami ösztöndíjas helyet jelentett.  
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
év végi CCIV. törvény 2018 évvégi mó-
dosítása megemelte a korábbi 1.270 ál-
lamilag támogatható hallgatói létszámot 
országos szinten 2.000-re, amely érte-
lemszerűen magával hozta az egyes in-
tézményekhez allokált állami ösztöndí-
jas férőhelyek számának növekedését is.

Örömmel tudathatjuk, hogy a cikkünk 
végén közölt prognózisunk, miszerint 
Egyetemünk 180 állami ösztöndíjas 
hellyel fog rendelkezni a következő 
tanévtől pontos volt, így az Egyetem-
nek e helyeket kellett megosztania az 
egyes karok, és doktori iskolák között. 
Bár az egyes doktori iskolákra vonat-
kozó adataink egyelőre nem állnak 
rendelkezésre, kari bontásban ismer-
tethetjük az adatokat. 

Az Egyetem két csoportra osztotta  
a doktori iskolákat a képzés folytatá-
sához szükséges finanszírozás szerint 
magas, illetve alacsony finanszírozású 
iskolák között téve különbségét. En-
nek fényében alakult ki az alábbi táb-
lázatban szemléltetett eredmény.

Tipikusan magas finanszírozási dokto-
ri iskolának minősülnek az olyan kép-
zőhelyek, ahol a képzés természetéből 
adódóan többletköltségek merülnek 
fel, pl. laborhasználat, alapanyagok 
biztosítása, azokkal az iskolákkal 
szemben, ahol kis túlzással a könyv-
tárhasználat lehetőségének megte-
remtésével a disszertáció elkészítésé-
hez közel valamennyi feltétel adott. A 
Pécsi Tudományegyetem ennek fényé-
ben a fenti bontásban meghatározta az 
egyes karokhoz rendelt állami ösztön-
díjas férőhelyek számát is, amelyet az 
alábbi táblázat szemléltet.

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KERETSZÁMOK 
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

Magas finanszírozás
(12 doktori iskola)

119 fő

Alacsony finanszírozás
(10 doktori iskola)

61 fő
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Finanszírozás Kar megnevezése

Általános Orvostudományi Kar

Természettudományi Kar

Egészségtudományi Kar

Bölcsészettudományi Kar

Műszaki és Informatikai Kar

Közgazdaságtudományi Kar

Művészeti Kar

Állam- és Jogtudományi Kar

50 fő

40 fő

10 fő

45 fő

10 fő

10 fő

9 fő

6 fő

Magas finanszírozás

Alacsony finanszírozás

Állami ösztöndíjas férőhely

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon 
doktori iskolák esetében, ahol egy kar-
hoz egy doktori iskola tartozik – tipi-
kusan ilyen az Egészségtudományi- az 
Állam- és Jogtudományi, a Művészeti 
Kar-, valamint a Breuer Marcell Dok-
tori Iskola – a karra érvényes állami 
ösztöndíjas férőhelyek száma az adott 
kar mellett működő doktori iskolára is 
változatlanul irányadó lesz. 
Az olyan karok esetében viszont, ahol 
több doktori iskola is működik, mint 
az Általános Orvostudományi- a Böl-
csészettudományi-, a Természettudo-
mányi- vagy a Közgazdaságtudományi 
Kar, a fent ismertetett férőhelyek meg-
oszlanak majd a kar mellett működő 
doktori iskolák között.

Összefoglalóan rendkívül üdvözlen-
dőnek tartjuk az állami ösztöndíjas 
férőhelyek számának növekedését, 
tekintettel arra, hogy számottevő 
emelkedés volt tapasztalható az egyes 
doktori iskolákhoz allokált kvóták 
esetében. 

Kérdés esetén továbbra is állunk ren-
delkezésre a jogsegely.dok@pte.hu vagy 
az info@phdpecs.hu e-mail címen.
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INTERJÚ 
Szintén Biankával

Mi a kutatásod iránya, miért jelentkez-
tél DLA képzésre?

A humanitárius építészet vizsgálata 
képezi doktori kutatásom alapját, ami 
emberiességi, embereken segítő, em-
berbaráti építészetet jelent. A témát 
mesterszakos tanulmányaim alatt kezd-
tem vizsgálni, ami aztán olyan komplex 
feladattá állt össze, hogy érdemesnek 
tartottam doktori képzésen tovább foly-
tatni. Párhuzamosan, de a témához szo-
rosan kapcsolódva 2018-tól kutatásomat 
a pozitív társadalmi változásokat gene-
ráló művészeti mikro-beavatkozások 
vizsgálatával bővítettem. 
A DLA képzésen a művészi és műszaki 
alkotómunka mellett lehetőség van tu-
dományos és oktatói tevékenységben is 
részt venni, ezáltal fejlődni és komplex 
tudást szerezni. Ez nagy kihívás. Folya-
matos tanulást és hatékony időbeosztást 
igényel. Fontos, hogy a kutatásra-, 
oktatásra-, munkára fordított idő 
egyensúlyban maradjon. Úgy 

gondolom, csak így lehet az oktatásban 
és szakmában is hitelesnek maradni.

Milyen külföldi konferenciákon, ta-
nulmányutakon vettél eddig részt, 
ezek hogyan járultak hozzá a kutatá-
sodhoz? 

A legtöbb tapasztalatot szakmailag és 
a személyes élmények terén a Campus 
Mundi ösztöndíj alatt gyűjtöttem, ami-
nek a támogatásával fél évet tölthettem 
el Németországban, a Technische Uni-
versität Braunschweig intézmény hall-
gatójaként. A 2016-os ÚNKP pályázat 
segítségével Bécsbe utaztam, ahol ku-
tatásomhoz kapcsolódóan betekintést 
nyertem a VinziRast-mittendrin elne-
vezésű projektbe, megtapasztalhattam 
diákok és hajléktalanok közös együtt-
élésének színterét. 2019 februárjában 
a PTE DOK „kiemelkedő tudományos 
és művészeti ösztöndíj” támogatásával 

meglátogattam Denver városában  
a Colorado Village Collabora-

tive néven 2017-ben létrejött 

Hagyományainkhoz híven, valamennyi lapszámban igyekeszünk bemutatni 
azokat a doktoranduszokat, akik területükön kiemelkedőt alkotva, a PTE 
DOK „kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíja” által támogatva 
öregbítik az Egyetem hírnevét.
Szintén Biankát, a PTE Breuer Marcell Doktori Iskolájának másodéves DLA hallgató-
ját kérdeztük jelenlegi munkájáról, nemzetközi tapasztalatairól és jövőbeni terveiről. 
Bianka alap- és mesterszakos építőművész diplomáját is a Műszaki és Informa-
tikai Karon szerezte meg; 2016-ban Pro Arte Aranyéremmel díjazták hallgatói 
összteljesítményét.
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együttműködés kísérleti projektjét. Eb-
ben a programban hajléktalanok élnek 
együtt, egy – tizenegy darab kis alap-
területű házból felépülő – kooperatív 
lakóközösségben. Denveri látogatásom 
során részt tudtam venni a Habitat for 
Humanity egyik helyi építkezésén, ahol 
rászoruló családoknak építettek önkén-
tesek segítségével lakóingatlanokat. A 
felsorolt projektek keretében otthonhoz 
jutott emberek lehetőséget kaptak, hogy 
újrafogalmazzák életüket, megújítsák 
céljaikat és visszailleszkedjenek a társa-
dalomba. Doktori kutatásom kiterjed a 
hajléktalanok lakhatási körülményeinek 
vizsgálatára, így a meglévő modellek 
felkeresésével célom, hogy párhuzamot 
tudjak állítani a magyarországi műkö-
dési rendszerrel és vizsgálni tudjam, 
hogy az otthontalanok innovatív mó-
don létrehozott és működtetett lakhatási 
modellje megvalósítható-e hazánkban. 
Fontos a különböző alternatívák vizsgá-
lata, a tanulmányutaknak köszönhetően, 
nemzetközi példák személyes megélésén 
keresztül fejlődik a kutatásom.

Ha jól tudom most is jelentkeztél   
a Kiemelkedő Tudományos és Mű-
vészeti Ösztöndíjra. Milyen terveid 
vannak nyertes pályázat esetén?

A 2019-es PTE DOK „kiemelkedő tu-
dományos és művészeti ösztöndíjának” 
segítségével folytatni szeretném az in-
novatív módon működtetett hajlékta-
lanokat befogadó rendszerek személyes 
felkeresését. Ennek céljaként, Portó vá-
rosában egy hajléktalanszállót 
szeretnék meglátogatni. 
Portó, Portugália 
második

legnagyobb városa, ahol a 2008-as gaz- 
dasági világválság nyomán rendkívül 
magasra nőtt az üresen hagyott épü-
letek száma, amely nagy kihívás elé 
állítja a városvezetést és az építésze-
ket. Nuno Valentim, portugál építész 
ennek megoldására revitalizált egy 19. 
századi épület az Albergues Noturnos 
do Porto-t, mely hajléktalan menedék-
helyként funkcionál. Munkájának elis-
meréseként a szakma a Simon Archi-
tecture Prize odaítélésével jutalmazta, 
amely az építészet kiválóságait díjazza. 
Az általa revitalizált épület minimá-
lis építészeti beavatkozással több száz,  
a hajléktalanellátásban résztvevő ember 
életét változtatta meg, tette elviselhe-
tőbbé. Azt gondolom, hogy hazánkban, 
ebben az érzékeny témában és az évti-
zedek óta változatlan hajléktalanellátási 
rendszerben, ilyen szintű beavatkozások 
vizsgálata elengedhetetlen a megoldások 
kereséséhez. Vizsgálni kell, hogy a hazai 
üres lakásállomány egy közösség beköltö-
zésével hogyan tud új értéket teremteni. 

Milyen jövőbeli terveid vannak?

Örülnék, ha a műszaki–művészi–kuta-
tói vonalat sikerülne azonos intenzitás-
sal kezelni, a megszerzett tudást átadni 
a következő generációnak. Szeretném a 
kutatásomat gyakorlati síkra terelni, 
valós eredményeket elérni.
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VIII. INTERDISZCIPLINÁRIS 
DOKTORANDUSZ KONFERENCIA

2019. május 24-25. között, immáron 
nyolcadik alkalommal került megren-
dezésre az Interdiszciplináris Dok-
torandusz Konferencia (IDK) a PTE 
Doktorandusz Önkormányzatának szer-
vezésében. A rendezvénynek – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – az idei évben is a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Kara adott otthont.

Az esemény az idei esztendőben is nagy 
népszerűségnek örvendett, a PTE-n 
kívül számos más hazai felsőoktatási 
intézményből érkeztek doktorandu-
szok, doktorjelöltek és fiatal kutatók. 
Az interdiszciplinaritás jegyében szá-
mos tudományterület képviseltette 
magát a konferencián. Több mint 
150 résztvevő kutatási 
eredményeivel 
i s m e r -

kedhettünk meg 10 szóbeli szekció és 
2 poszterszekció keretein belül. A szek-
ciók mindegyikében sokszínű, érdekes 
és kiváló szakmai eszmecserék zajlottak 
le, amely újfent megerősítette azt a gon-
dolatot, miszerint a tudományos prob-
lémák és kérdések több oldalról való 
megközelítése napjaink tudományos 
világában kiemelt fontosságú. 

Az idei év plenáris előadója az MTA 
Közgazdaság- és Regionális Tudományi 
Kutatóközpont tudományos tanácsadó-
ja, dr. Kónya István volt, akinek „Econo-
mic growth and development: what have 
we learned and what can we expect?” 
című közgazdaságtudományi előadása 

a gazdasági növekedés és fejlődés 
témájában hangzott el. 
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A prezentáció során számos érdekes 
információhoz juthatott a hallgatóság, 
többek között arról, hogy milyen tapasz-
talatok, illetve milyen változások várha-
tóak napjaink meghatározó gazdasági 
folyamatiban.

A PTE DOK mindig is elkötelezett tá-
mogatója volt a pécsi doktoranduszok-
nak és reményeink szerint az IDK, mint 
a szervezet legnagyobb rendezvénye, a 
hazai doktorandusz közösség építéséhez 
és szakmai kapcsolatainak ápolásához 
is hozzájárult. A szakmai párbeszédek 
mellett fontos említést tennünk a baráti 
légkörről is, amely a korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is meghatározó volt, amely-
hez ezúton is szeretnénk minden kedves 
résztvevőnek köszönetet mondani. 

Immáron hagyományként, a konferen-
cia előadóinak lehetősége nyílik az előa-
dásokból/poszterekből készült tanul-
mányok megjelentetésére az IDK2019 
konferenciakötetben, amely várhatóan 
2019 őszén jelenik majd meg.

A sikerre való tekintettel az IDK 2020-
ban is nagy szeretettel vár majd minden 
kedves érdeklődőt.
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DOSZFESZT 
Szabó Péter Interjú

Az idei nyáron kerül először megrendezésre a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége (DOSz) szervezésében a DOSZFESZT, amelyre a korábbi évek-
ben már széles körben megismert Nyári Táborok utódjaként tekinthetünk. 
A rendezvény programkínálatában a doktori képzést érintő szakmai progra-
mok mellett számos szórakoztató elemet is találunk. A fesztiválról a DOSz 
elnökével, Szabó Péterrel beszélgettünk, aki számos érdekes információt 
osztott meg a témával kapcsolatban.

Mi alapján fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy idén egy teljesen új 
eseménnyel jelentkezzetek, ami túl-
mutat az eddigi DOSz által szerve-
zett Nyári Táborokon?

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 
minden tanévet megelőző nyár végén ha-
gyományosan tábort szervezett főként az 
elsőéves doktoranduszok számára, ahol 
már a doktori tanulmányaik megkezdése 
előtt megismerkedhettek a doktorandusz 
lét sajátosságaival és kihívásaival. 2018 
második felében – a korábbi tapasztala-
tokra alapozva – úgy döntöttünk, hogy 
fontos lenne szélesebb körben is kinyitni 
a rendezvényt, magas szintű szakmai és 
kulturális programot nyújtani a résztve-
vők számára, elősegítve a fiatal kutatók 
közösségének erősítését és szakmai fejlő-
dését. Ezért az idei évben szakmai feszti-
vál jelleggel, DOSZFESZT néven kívánjuk 
megtartani rendezvényünket, Keszthely 
városában augusztus 15-18. között. A 
rendezvény házigazdája a Pannon 

Egyetem lesz. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy Navracsics Tibor az Európai Bizott-
ság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és 
sportért felelős biztosa is egyetért céljaink-
kal és elvállalta a fesztivál fővédnökségét. 
Fesztiválunk arca, egyben nagykövete 
Vastag Csaba előadóművész. 

Rendezvényünk fő célcsoportja továbbra 
is a doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal 
oktatók és kutatók, de különös figyelmet 
fordítunk a mester szakos hallgatókra, 
szakkollégistákra, a tdk-sokra is, akik az 
utánpótlását biztosítják a doktori képzés-
nek, és tágabb értelemben pedig a tudomá-
nyos utánpótlásnak. Összességében tehát, 
ha röviden kellene jellemezni fesztiválunk 
célcsoportját, akkor azt mondhatnánk, 
hogy az értelmiségi fiatalokat várjuk, ahol 
a testi-lelki feltöltődésen és a szórakozáson 
túl, „szellemi táplálékok megszerzésére” is 
van lehetőség. Fontosnak tartjuk azonban, 
hogy megőrizzük a korábbi, Nyári Tábor 

eredeti rendeltetését, hagyományát, 
családias légkörét. A rendezvény te-
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hát kötetlenebb keretek között kíván szak-
mai és kapcsolatépítési lehetőséget biztosí-
tani a résztvevők számára.

Mi alapján választottátok ki a helyszínt?

A helyszín tekintetében a választás több 
szempont miatt is Keszthelyre esett. 
Egyrészről a korábbiakban itt rendez-
tük meg az egyik legsikeresebb tábo-
runkat, másrészről manapság fesztivál 
szinte elképzelhetetlen olyan helyen, 
ahol nincs strandolási lehetőség. Mind-
emellett azt gondolom, hogy a Pannon 
Egyetem Georgikon Kar közvetlenül  
a Balaton partján elhelyezkedő kampu-
sza és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra 
(strand, sportpályák, kollégium, konfe-
rencia-központ) kiválóan alkalmas egy 
ilyen rendezvény befogadására. Így esett 
a választás a Balaton Fővárosára. 

Mi alapján állítottátok össze a progra-
mot? Milyen fellépőkkel találkozhat-
nak az odalátogatók?

A fesztivál programja nem azonos az is-
mert könnyűzenei palettával készülő ren-
dezvényekkel, ez nem is célunk. A célunk 
sokkal inkább az egyediség, hogy ez való-
ban egy értelmiségi fesztivál legyen. 

Rendezvényünk fősodrában a mester-
séges intelligencia témaköre áll. A ren-
dezvény szakmai részének program-
ját képezik a tudományos pályakezdő 
kutatók számára szervezett előadások, 
melyek célja, hogy a tudományos pályát 
újonnan elkezdő fiatal doktorandusz 
kollégák számára nyújtson tájékoztatást 
és segítséget a doktori képzést érintő 
valamennyi témában. 

A fő tematika mellett kulturális előadá-
sok is színesítik programunkat, de ter-
vezünk magas értékkel bíró komoly- és 
könnyűzenei fellépők szerepeltetését 
is. A résztvevők széles körű turisztikai 
és sportprogramok közül is választhat-
nak majd az itt töltött idő alatt. Emel-
lett fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsági 
érdekképviselet, illetve a felsőoktatási 
intézmények is megjelenjenek fesztivá-
lunkon. A Magyar Ifjúsági Konferencia, 
a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenci-
ája, mint partnereink jelenléte és támo-
gatására szintén kiemelten számítunk. 

Ifjúságpolitika iránt érdeklődőknek 
ajánlanám a Nemzeti Ifjúsági Tanács 
(NIT) programjait: a NIT kerekasz-
tal-beszélgetést tervez a V4 országok 
ifjúsági tanácsaival, a korosztályt érintő 
tendenciákról, aktualitásokról, helyzet-
képről, emellett a Strukturált Párbeszéd 
folyamatához kapcsolódó kutatási ered-
mények bemutatására is sor kerül majd 
az elmúlt évekből. Készülünk más, angol 
nyelvű szakmai programokkal is, így  
a nem magyar anyanyelvű doktorandu-
szokat is invitáljuk a fesztiválra. 

Mindezeken túl sor kerül a tudományos 
osztályok versenyeire is, lesznek nagyon 
színes, sport, strand- és vízi programok, 
borkóstoló, hajókirándulás, borudvar és 
sok minden más. 

A DOSZFESZT programjában lehet 
olvasni azt is, hogy családi napot is 
terveztek.

Igen, rendezvényünk során kiemelt 
figyelmet szeretnénk fordítani  

a családokra, de talán úgy is fo-
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galmazhatnánk, hogy a vasárnapot  
a „DOSz-családnak” szenteljük. Ez azt 
jelenti, hogy egyfajta doktorandusz osz-
tálytalálkozóként képzeljük el ezt a na-
pot, ahol kötetlen keretek között kerül-
het sor a baráti és szakmai kapcsolatok 
ápolására. Sőt, kiemelt célunk az is, hogy 
a DOSz égisze alatt szervezett rendezvé-
nyeink is családbarátak legyenek, hogy 
ne kelljen a fiatal kutatóknak a család 
vagy a szakmai-közösségi-tudományos 
élmény között választani. A nap prog-
ramja a legkisebbektől a legnagyobbakig 
kiszolgálja majd a közönséget, így sze-
retnénk ösztönözni azt, hogy családos-
tul érkezzenek majd az idelátogatók. 

A második nap fókuszában a mester-
séges intelligencia áll. Miért tartottá-
tok fontosnak, hogy a doktoranduszok 
megismerkedhessenek ezzel a témakör-
rel? Milyen ismeretekkel gazdagodhat 
egy olyan doktorandusz, aki nem ezen  
a területen kutat?

Igen, rendezvényünk szakmai részének 
fókuszában a Mesterséges Intelligencia 
(MI) és az innováció lesz. A szakmai 
napunk fővédnökségét Palkovics László 
Miniszter Úr vállalta el, amely úgy gon-
dolom, hogy méltán jelzi majd annak ní-
vóját. Ennek keretén belül tervezünk egy 
interaktív MI-kiállítást, startup szimulá-
ciós versenyt, és természetesen több na-
gyon izgalmas programot is. 

A téma egyrészről azért fontos, mivel  
a mesterséges intelligencia napjaink-
ban kiemelt szerepet kap. Üdvözöl-
jük azt, hogy a kormány felismerte  
a mesterséges intelligenciából és a 
digitalizációból adódó lehetősé-
geket és azok használatával járó 

kihívásokat, amelyet a Digitális Jólét 
Program kereteibe foglalt, amelyben 
a DOSz is aktívan részt vesz. És hogy 
hogyan használjuk, hogyan használ-
hatjuk a MI-t, mi kutatók, doktoran-
duszok? Nézzük meg mi, mint kutatók 
mit tudunk, azaz hogyan használjuk fel 
mi a mesterséges intelligenciát, ugyan-
akkor kapjunk információt, hogy mi-
lyen új technológiák léteznek a piacon.  
A DOSz elkötelezett abban, hogy nekünk 
doktoranduszoknak feladatunk, hogy 
kutatásokat végezzünk, elsősorban ered-
ményes kutatásokat és ennek érdekében 
tudjuk felhasználni azokat az eszközöket, 
amit a mesterséges intelligencia és az azon 
alapuló technológiák által kínálnak. Ezt 
tovább gondolva született meg az ötlet, 
hogy a DOSZFESZT szakmai napja épül-
jön a MI köré.

Mivel buzdítanád a doktoranduszokat 
a DOSZFESZT-en való részvételre?

Azt gondolom, hogy rendezvényünk 
vonzó lehet mindazok számára, akik 
szinte minimális összegből szeretnének 
négy napot kulturáltan szórakozva eltöl-
teni a Balaton partján. Amivel még töb-
bet adhat ez a fesztivál, az az a családias 
közeg, amely több hazai- és nemzetkö-
zi fesztiválra napjainkban már kevésbé 
mondható el. 

Aki bővebben szeretne tájékozódni a 
fesztiválról, keresse fel a DOSZFESZT 
Facebook oldalát, illetve eseményét, to-
vábbá a DOSZFESZT.hu oldalt! 
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PROGRAMAJÁNLÓ
Nyári számunk programajánlójában a PTE által szervezett aktuális rendezvények 
és fesztiválok mellett figyelmetekbe ajánljuk ezt a weboldalt, ahonnan számos eu-
rópai országban szerveződő nyári egyetemről szerezhettek hasznos információkat.

NYÁRI EGYETEMEK A PTE SZERVEZÉSÉBEN:

Öttorony kiállítás 2019. május 30. –  
2020. március 31.

Klimo Könyvtár  
(Pécs, Szepesy u. 3.)

VIII. Gere Jazz Fesztivál 2019. június 14 – 15. Villány 
(Gere Pincészet)

EFOTT 2019. július 9 – 15. Velence

Ördögkatlan Fesztivál 2019. július 30. –  
augusztus 3.

Beremend, 
Kisharsány, 
Nagyharsány, 
Villánykövesd

Pécsi Sörfesztivál 2019. augusztus 9 – 11. Pécs

DOSZFESZT 2019. augusztus 15 – 18. Keszthely

XX. Hungarian Language and 
Culture Summer University 2019. július 21. – augusztus 18.

The Cultural Heritage of Hungary 2019. június 30. – július 14.

121212

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.summerschoolsineurope.eu%2Ftopdestinations%3Ffbclid%3DIwAR1V7w7TtV7qh0wAcGM312-NhTMXVAzKJz2caBxTv_mOeQeqstJ57aYEQsI&h=AT0y28LO6Y0Iwk5oERQKdEBvZ-NWDPFN8CEnBxSsxJ6-o1K-08LFW7_r_1QTz4_bVgxhGXlBhD4-NuK5fpR16a9o1ZluLz4jK7ZfsbsxG002PSeoPFXZoJiK9F4HM0B0DU7Bew
https://pte.hu/esemeny/ottorony-kiallitas-megnyito
https://pinceszet.gere.hu/esemenyek/gere-jazz-fesztival/
https://efott.hu/
http://www.ordogkatlan.hu/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-pecsi-sorfesztival.html
https://www.facebook.com/events/keszthely/dosz-feszt/2007325532903288/
https://summerschool.pte.hu/summer_programs/xx_hungarian_language_and_culture_summer_university
https://summerschool.pte.hu/summer_programs/xx_hungarian_language_and_culture_summer_university
https://summerschool.pte.hu/summer_programs/cultural_heritage_hungary


PÁLYÁZATFIGYELŐ 

PÁLYÁZAT NEVE 
(Pályázatot meghirdető intézmény neve)

Új Nemzeti Kiválóság Program
(Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pécsi Tudományegyetem)

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói 
Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj 
Pályázati Kiírás

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói 
Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Yanshan Egyetem képzési ösztöndíja
(Yanshan Egyetem)

CEEPUS hallgatói mobilitása pályázat
(Yanshan Egyetem)

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi  
szakmai gyakorlatra
(Tempus Közalapítvány)

Campus Mundi pályázati felhívása külföldi részképzésre 
(Tempus Közalapítvány)

Campus Mundi pályázati felhívása rövid külföldi 
tanulmányúthoz
(Tempus Közalapítvány)

Erasmus+ mobilitási projektek
(Európai Unió)

*tavaszi szemeszterre vonatkozó határidő 2019. október 31.

HATÁRIDŐ

2019. június 6.

2019. június 14.

2019. június 15.*

2019. június 30.

2020. március 30.

2020. október 10.

Intézményfüggő
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http://www.unkp.gov.hu/unkp-rol
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori-hallgatoi-doktorjelolti-kutatoi-osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-3
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori-hallgatoi-doktorjelolti-kutatoi-osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-3
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-4
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-4
http://„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
http://„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
https://tka.hu/hir/11369/a-kinai-yanshan-egyetem-ket-osztondijat-ajanl-fel-magyarorszag-szamara
https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa
https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz
https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz
https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz
https://tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa


COMPASS TO THE DOCTORAL 
TRAINING

The Doctoral Student Association of the 
University of Pécs (hereinafter: PTE DOK) 
is proud to announce its new Compass 
to the doctoral training. The overall goal 
of this endeavor was to create a brochure 
for the foreign students of our University 
which may give them some help to manage 
their life and research in Hungary and in 
particularly Pécs.

The Compass contains an introduction to 
Hungary, Pécs and the University of Pécs, 
with basic information for those who just 
arrived in our country. We also created a 
map to help the students’ orientation in 
this poli-campus system.

The brochure also includes a brief 
introduction to the Neptun system, which 
is the integrated education system at our 
University. Students use it to register for 
courses and exams and reach online and 
electronical materials provided by the 
University. We also have a much more 
extensive user guide for the Neptun system 
available on our website.

The Compass contains the most important 
national regulations of the Hungarian 
National Higher Education Act according 
to and for Stipendium Hungaricum 
Scholarship holders. The brochure 
deals with the admission criteria, the 
required credit numbers, the stages 
of the training, the complex exam, 

absolutorium, the services available to 
students and most importantly the detailed 
conditions for obtaining a doctoral degree. 
Although there might be special rules 
which may vary by doctoral schools, the 
University is bound by these rules.

The Compass also lists the online available 
translation of the National Higher 
Education Act and the relevant doctoral 
regulations of our University.

Finally, the brochure includes a “Good to 
know” page, which includes tips and tricks 
in order to “survive” in Pécs. For your 
survival first and foremost you need to be 
able to get information about your training, 
so we included links to our website and 
Facebook page with regular updates on 
our work. Dorm and housing information 
alongside with transportation and health 
care is also listed in the Compass.

We hope that our endeavors will help 
foreign students feel more welcome at our 
University. If you have any tips what  to 
include next in our compass, or have any 
questions, please do not hesitate to contact 
us via e-mail at info@phdpecs.hu. 
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http://phdpecs.hu/userfiles/files/COMPASS web.pdf
http://phdpecs.hu/userfiles/files/COMPASS web.pdf
http://phdpecs.hu/userfiles/files/Neptun Education System Student WEB user guide v4_6.pdf
mailto:info%40phdpecs.hu?subject=


ENGLISH SUMMARY

STATE FUNDED DOCTORAL 
STUDENTS
We are happy to announce that the 
final numbers are available in terms of 
the state funded seats of our doctoral 
training at the University of Pécs. As 
you might know from our March issue, 
that the Hungarian Government raised 
the number of possible state funded 
doctoral students countrywide, which 
increased their number up to 2.000. Out 
of this number the University of Pécs is 
proud to announce that it got 180 seats.

These seats are divided between the 
Faculties, and within Faculties between 
or among the respective Doctoral 
Schools. As usual, highly funded 
programs got 119 places, like the 
programs at the Faculty of Medicine but 
low funded programs such as programs 
at Breuer Marcell Doctoral school got 
61 places in total. 

INTERDISCIPLINARY 
DOCTORAL CONFERENCE
The Doctoral Student Association 
organized the Interdisciplinary Doctoral 
Conference for the 8th time, which took 
place at the Faculty of Law from 24-25 
May 2019. The conference gathered 
more than 150 young researchers for 
a two-day program in 12 panels to 
discuss their research findings 

with peers under the supervision of a 
respected professional of the field as 
chair of each panel. The plenary speaker 
of the conference was István Kónya, an 
esteemed Hungarian economist.

DOSZFESZT
The national organization responsible 
for representing doctoral students, 
the Association of Hungarian PhD 
and DLA Students (DOSz) is going to 
organize a summer professional festival 
for doctoral students in Keszthely 
(near Lake Balaton) from 15-18 August 
2019. Besides professional programs 
the festival offers free time activities 
including a concert from Hungarian 
artist Csaba Vastag. The festival is open 
to foreing doctoral students as well, there 
will be dedicated English programs for 
such students. Check out the Facebook 
page of the event or its webpage.
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http://phdpecs.hu/userfiles/files/m%C3%A1rcius 2.pdf
https://www.facebook.com/doszfeszt/
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