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Elnöki köszöntő
Tisztelt Doktoranduszok, Doktorjelöltek,
Egyetemi Polgárok!
Az ősszel együtt a tanévkezdés is elérkezett. Ez alkalomból sok szeretettel köszöntelek benneteket a Doktorandusz Magazin szeptemberi és egyben tanévnyitó számában.
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata több mint hét esztendeje folytatja tevékenységét a pécsi doktoranduszokért, amely idő alatt figyelemre méltó eredményeket
ért el, gyakorlatilag előttetek „nőtt fel”. Ebből a jeles alkalomból szeretnénk jelenlegi lapszámunkban visszatekinteni a doktorandusz-érdekképviselet színterén végbement múltbéli változásokra és az ennek eredményeképpen megszilárduló jelenkori helyzetre.
Egy külön cikk keretein belül rövid áttekintést kaphattok a közelmúltban megjelent „Studia Doctorandorum Excellentiae – A doktori képzés múltja, jelene és jövője” című tanulmánykötetről, amelyben számos érdekességet olvashattok a fent említett témákban.
A magazinban ezen kívül lehetőségetek nyílik egy interjút olvasni, dr. Horváth Orsolyával,
a szervezet korábbi külügyi és piaci kapcsolatokért felelős alelnökével, amely során izgalmas információkhoz juthattok a szervezet külügyi- és piaci partnerek körében megvalósított kezdeményezések eredményeiről.
Tanévnyitó szám lévén nagy hangsúlyt fektetünk az elsős évfolyamokra is, akik egy rövid
összefoglaló keretein belül ismerkedhetnek meg a PTE DOK-ban zajló munkával és a szervezet által kínált különféle lehetőségekkel. Mindemelett megtaláljátok szokásos témaköreinket is mint a program- és ösztöndíjajánlót.
Kellemes olvasást és sikeres tanévkezdést kívánok a szervezet valamennyi munkatársa nevében!

Üdvözlettel,
Pónusz Róbert
elnök
Pécsi Tudományegyetem
Doktorandusz Önkormányzat
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STUDIA DOCTORANDORUM EXCELLENTIAE
– A doktori képzés múltja, jelene és jövője
érintő változásaira is. A kötet számos olyan kérdéssel is foglalkozik, amelyek ritkán jelennek meg
a köztudatban, ilyenek a doktori
életpálya egyes kérdései vagy a doktori képzés közgazdasági és gazdaságpszichológiai aspektusai.

A 2017-ben megválasztott elnökség
egyik fontos célkitűzése volt, hogy a
doktori képzéssel foglalkozó hazai
szakirodalmat bővítse. A ciklus során
ennek elérése érdekében a szervezet a
doktori képzés neves szakértőinek bevonásával, egy olyan tanulmánykötet
megírására vállalkozott, amely egyfelől lehetőséget biztosított doktoranduszok számára, hogy elmélyedjenek
a doktori képzés múltjának, jelenének
és jövőjének kérdéseiben, valamint
e tekintetben hozzájáruljon a hazai
szakirodalmi környezet bővítéséhez.

Tekintve, hogy a kötet a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának gondozásában jelent meg, nem hagyhattuk figyelmen
kívül a doktorandusz érdekképviseletek helyi szereplőit, az intézményi
doktorandusz önkormányzatokat és
a Doktoranduszok Országos Szövetségét sem. Ennek megfelelően a
kötet a doktorandusz önkormányzatiság magyarországi történetének is
szentel egy tanulmányt.

Büszkén jelenthetjük, hogy a kezdeti
célkitűzéseket maradéktalanul megvalósítottuk. 2019 nyarán megjelent a
„Studia Doctorandorum Excellentiae –
A doktori képzés múltja, jelene és jövője”
c. tanulmánykötet, amelyben hét szakmai tanulmány kapott helyet. A kötet
tudományos igényességét a lektor személye, prof. dr. Bazsa György is emelte.
A kötet bemutatja a doktori képzés
történetét, elemzi a doktori képzés
hazai szabályainak változását egészen annak 1993-as bevezetésétől,
kitér a kezdeti évek érdekképviseleti és társadalmi problémáira, végül, de nem utolsó sorban utal
az „új” doktori képzés strukturális és pénzügyi területet

A kötet zárása egyben kitekintés
a jövő felé, amely a hazai doktori
képzést az oktatáspolitika jelenének
tükrében vizsgálta.
Bízunk benne, hogy kötetünk hozzájárult a doktori képzéssel foglalkozó
magyar szakirodalom fejlesztéséhez
és katalizátora lesz olyan további kezdeményezéseknek; amelyek
e vezérfonalat követve feldolgozzák
a doktori képzés aktuális vagy jövőbéli kérdéseit.
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A kötet megjelenése alkalmából egy
könyvbemutató rendezvényt szervezünk, amelyre szeretettel várjuk a doktori képzésben illetékes szakembereket,
valamint a kötet szerzőit.
A könyvbemutató célja, az, hogy a szervezet bemutathassa a könyv keletkezésének motivációját és történetét, valamint
a szerzők rövid előadások formájában
bepillantást engedjenek a kötetben megjelent írásaikba.
A könyvbemutatónak a Pécsi Tudományegyetem Szenátusi Tárgyalója ad
otthont 2019. szeptember 25-én 14 és
16 óra között.
A rendezvényre az alábbi felületen
keresztül lehet jelentkezni.
A kötet nyomtatott és elektronikus
formában egyaránt elérhető, utóbbi
az alábbi linken.
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A doktorandusz önkormányzatiság
története Magyarországon
A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata (PTE DOK)
ebben az évben ünnepelte megalapításának hetedik évfordulóját. Ennek
apropóján fontosnak és tanulságosnak
tartjuk röviden megvizsgálni, hogy hogyan jutottunk ide, hogyan is néz ki a
doktorandusz érdekképviselet, majd az
abból kicsírázó doktorandusz önkormányzatiság története. A téma tudományos igényességű feldolgozását az alábbi linken olvashatjátok Kis Kelemen
Bence és Pónusz Róbert tollából, amely
a „Studia Doctorandorum Excellentiae –
A doktori képzés múltja, jelene és jövője”
c. tanulmánykötetben jelent meg.
A doktorandusz érdekképviselet aktuális kihívásainak megértéséhez nem
elegendő visszatekinteni a hazai doktori képzés 1993-as elindulásáig, hanem
a doktorandusz hallgatói mivoltából
adódóan a hallgatói érdekképviselet és
önkormányzatiság lesz az, amelyet kiindulópontként azonosíthatunk.

A második világháborút követő kommunista hatalomátvétel után a hallgatói érdekképviselet feladatait hos�szas váltakozás után végül a Magyar
Kommunista Ifjúsági Szövetség, azaz
a KISZ látta el. Ez az állapot egészen
1986-ig fennmaradt.
1986-ttal fordulat állt be, hiszen a KISZ
szervezet hathatós közreműködésével,
sőt helyenként abból kinőve alakultak meg a hallgatói önkormányzatok.
A szétesőben lévő államszocialista rendszer 1985-86-ban pedig máig hatóan lefektette az egyetemi hallgatói érdekképviselet alapjait, amikor is egyharmados
képviseleti arányt biztosított számukra
az egyetemi és főiskolai tanácsokban,
valamint bizonyos kérdésekben egyetértési jogkört is ruházott rájuk. Egy évtizeddel később végül magalakult a ma
is működő, Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája, a HÖOK.
A doktoranduszok képviselete

A graduális hallgatók képviselete
A hallgatói érdekképviselet története egészen 1919-ig nyúlik vissza,
amikor is megalakult a Magyar Ifjak
Nemzeti Egyesülése, amelyből egy
évvel később alakult meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége.
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1993-ig doktorandusz érdekképviseletről, felsőoktatási intézménynél működő
doktori képzés hiányában nem is beszélhettünk ezután azonban a hallgatói önkormányzatok életében e kérdés is fajsúlyos szerepet kapott. Azonos évben a
Budapesti Műszaki Egyetem, illetve az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
doktoranduszai megalakították

a Doktoranduszok Országos Szövetségét, azaz a DOSZ-t. E testület kezdetben egyesületi formában működött,
érdekképviseleti tevékenysége pedig
a HÖOK-kal való szimbiózisként volt
értelmezhető. 2000-re önállósult a szervezet, ez azonban korábbi – a HÖOK-on
keresztül gyakorolt – jogköreinek beszűküléséhez vezetett.
2005-ben a felsőoktatási törvény már nevesített egyfajta „doktoranduszhallgatók
önkormányzatát”, amely a gyakorlatban a
hallgatói önkormányzatok berkein belül
valósult meg. Fontos megemlíteni, hogy
számos, ma is működő doktorandusz
önkormányzat látja el feladatait ugyanezen struktúra mentén mind a mai napig. Ezzel eljutunk a jelenleg hatályos,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvényhez, amely az önálló
érdekképviseletet elvi lehetőségét adta
meg a doktoranduszok számára intézményi szinten, azaz létrejöhettek az
első intézményi doktorandusz önkormányzatok. Emellett a DOSZ
korábbi egyesületi
működését

felváltotta a törvényben nevesített kvázi
közestületi forma.
2012 tehát az első választások éve
volt a doktorandusz önkormányzatok
számára. A lehetséges 27-ből azonban
mindösszesen 12 intézményben jött
létre e szervezet, amely lassú emelkedés
után 2018-ra 25-re nőtt a lehetséges 29ből. Fontosnak tartjuk megjegyezni,
hogy elsőként a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata
alakult meg, amely máig vezető szerepet tölt be a hazai intézményi doktorandusz érdekképviseletek között.
A doktorandusz önkormányzatok
a törvény erejénél fogva egyetértési
jogot gyakorolhatnak a doktoranduszokat és doktorjelölteket érintő térítési és juttatási-, tanulmányi és vizsgaszabályzati kérdésekben, valamint
az oktató munka hallgatói véleményezésének rendjével kapcsolatban.
Ez az egyetértési jog az ifjúságpolitikai
és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználására is kiterjed. Mindezen kívül
a szenátus
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egy szavazati jogú tagját a doktorandusz önkormányzat delegálja.

Doktorandusz Kutatói Ösztöndíjat is.
A tudományszervezés és támogatás
mellett az érdekképviselet maradt
a szervezet meghatározó profilja.
Jelenleg a 22 pécsi doktori iskolából
18-ban rendelkezünk doktori iskolai küldöttel, minden kari és egyetemi
bizottságban képviseljük a doktoranduszok érdekeit és proaktívan dolgozunk a doktoranduszok jólétének biztosításáért, fokozásáért. A múlt évben
példának okáért elértük, hogy a Pécsi
Tudományegyetemen egyetlen doktorandusznak se kelljen komplex vizsga
díjat fizetni. Hozzájárultunk a komplex
vizsgák szabályainak tisztázásához, valamint támogatjuk a képzéshez kapcsolódó homályos kérdések tisztázását.
Mindemellett szervezetünk a DOSZhoz hasonlóan jogsegély-szolgálatot is
üzemeltet, amelyet bármely doktorandusz térítésmentesen vehet igénybe.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata
Per aspera ad astra, tartja a régi mondás. Mindez hatványozottan igaz a PTE
DOK-ra. Hosszú és göröngyös úton jutottunk el oda, hogy jelen pillanatban
vezető szerepet tölthetünk be a hazai
doktorandusz önkormányzatok között.
E vezető szerep számos vonatkozásban
megnyilvánul, ilyen példának okáért,
hogy évente legalább két nemzetközi
konferenciát szervezünk, amelyre doktoranduszok, doktorjelöltek és fiatal kutatók jelentkezését várjuk, mégpedig azzal a céllal, hogy platformot biztosítsunk
számukra nemzetközi, de mégis hazai
környezetben arra, hogy bemutathassák
tudományos eredményeiket, tapasztalatokat cserélhessenek és szakmai, baráti
kapcsolatokat építhessenek ki.
Emellett számos teljesítményalapú juttatással járulunk hozzá ahhoz, hogy megkönnyítsük a gyakran költséges kutatások elvégzését,
vagy lehetőséget biztosítsunk egy
külföldi szakmai konferencián való
részvételre, az oda utazás támogatásával. A szervezetünk kezeli az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjat, illetve saját maga hozta létre
a kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíjat, kibővítette az Átütő
Tehetségek Ösztöndíjlehetőséget a
doktoranduszok számára is, valamint
a Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj mintájára létrehozta a László János

Összegzés
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A hazai doktori képzés 1993-as megalakulása óta, egy hosszúnak nem nevezhető időszak alatt jelentős fejlődést
ért el doktorandusz érdekképviselet
mind országos, mind pedig intézményi szinten. Büszkék vagyunk arra,
hogy az első hazai doktorandusz
önkormányzatban dolgozhattunk,
azért a véleményünk szerint nemes
célért, hogy a legmagasabb iskolai
végzettséget megszerezni szándékozó személyek, egyetemen töltött
mindennapjait jobbá tegyük.
E célért ahogyan eddig is, a jövőben is
mindent megtesz majd a szervezet.

Doctoral Student Association of
University of Pécs
Per aspera ad astra. This is
exceptionally true for the Doctoral
Student Association of University of
Pécs. We have come a long way since
we became the leading organization
among today’s doctoral student
unions in Hungary. This journey had
its hardships and pleasures as well.

remained our main profile. In our
organization 19 out of the 22 doctoral
schools are represented. The organization
itself represents the interests of doctoral
students and doctoral candidates in
every faculty related and university
committees and we proactively work for
the wellbeing of all doctoral students and
candidates. For instance, we achieved
that no doctoral student has to pay for the
complex exam at the University of Pécs.
We contributed to the clarification of the
regulations regarding the complex exam
and we guarded the lawful functioning
of doctoral training. We also have a legal
aid service which is free of charge for all
of doctoral students and candidates.

The leading role among the similar
student unions in Hungary manifests
itself in many ways i.e. we organise at
least of two international conferences
annually. These events are perfect
opportunities to gain international
experience in a secure and friendly
atmosphere. Our goal is to give a
platform for doctoral students and
young researchers to present their
scientific results, to get to know each
other and to form professional and
informal relationships with each other.

Previously this year, we created a short
guide, a so called “Compass” to the
doctoral training in Hungary, more
precisely in the city of Pécs. It contains
many useful information about the
doctoral training, the city of Pécs, the
Neptun Education System etc.

Our organisation manages the “Outstanding Scientific and Art Scholarship”
which financially supported the researches of many doctoral students in the
past couple of years and with the help of
these, young scientists have the opportunity to attend international conferences or to research at a foreign university.
Besides event organisation and
scholarships, the advocacy
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The organisation’s current bureau had
a goal to widen the literature regarding
doctoral training. Consequently, we
have worked together with professionals
of this field. As a result, in the summer
of 2019 the “Studia Doctorandorum
Excellentiae – The past, present
and future of doctoral training”

was published. This book covers many
interesting topics such as the history
of doctoral training in Hungary, the
doctoral career, the economical aspects
of doctoral training. The publication is
available in Hungarian.
Should you have any questions
regarding our work, please do not
hesitate to contact us in person
within the opening ours or via e-mail
at info@phdpecs.hu
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INTERJÚ

Dr. Horváth Orsolyával
Dr. Horváth Orsolya, a Doktorandusz Önkormányzat külkapcsolati alelnöki
mandátuma 2019 augusztusának végén végéhez ért, lezárva ezzel egy szép és
eredményes időszakot a szervezet életében. A tanév első lapszámában Orsit kérdezzük a Doktorandusz Önkormányzatban eltöltött éveiről és jövőbeli terveiről.

Kérlek, pár gondolatban foglald ös�sze a DOK-ban eltöltött éveidet, mit
jelentett számodra ez az időszak?
Négy év hosszú idő. Akárcsak a gimnáziumi évek alatt, itt is elmondhatja magáról az ember, hogy egy érési folyamaton
megy keresztül. Esetemben a DOK-ban
eltöltött évek jelentettek egyrészről új ismeretek elsajátítását mind hard és soft
skillek tekintetében, tapasztalatot egy fiatal szervezet megerősödésében, a közös
munkához vezető folyamatok küzdelmét és a siker együttes örömét.
Másrészről emberi kapcsolatokban
tapasztalatszerzést, igaz barátságok
születését, egy doktori fokozatot és egy
új disszertációs kutatás megkezdését.
Egy mondatban összefoglalva: fejlődést mindenféle értelemben.

az időt, hogy a szervezet továbblépjen
és új irányok felé nyisson. A külföldi
doktoranduszok és hallgatók száma
jelentős egyetemünkön, így eseményeinken számukra is folyamatosan biztosítani kívántuk a megjelenési lehetőséget. A XXI. századi megatrendekkel
összhangban, azonban nem mehettünk
el szó nélkül a szemünk előtt zajló innovációs folyamatok mellett sem. Ezekhez
igazodva, több egyetemi és piaci szervezettel alakítottunk ki kapcsolatot, szerveztünk közös programokat, melyek a
doktoranduszok munkavállalási, vagy
éppen kutatási tevékenységéhez járultak hozzá. A kezdeményezések előmozdíthatták valamennyi résztvevő további
kulcsfontosságú készségének fejlesztését, illetve bízom benne, hogy egyfajta
útravalóként is szolgálhattak, a jövőt
a tudás birtokában formálni képes
kutatóvá válás hosszú folyamatához.
Ha szervezeti szinten tekintünk ezekre
a kapcsolatokra, eseményekre, elmondhatjuk, hogy képesek voltunk sikeresen
együttműködni, az egyetem falain kívülre nyitni és a doktoranduszokat is
kimozdítani komfortzónájukból.

Mint külkapcsolati alelnök számos
interdiszciplináris és innovációs
együttműködés kialakításának voltál
a kezdeményezője. Mit jelenthetnek
ezek a szervezetnek és miként támogathatják a pécsi doktoranduszokat?
Kül- és piaci kapcsolatokért felelős
alelnökként, elérkezettnek láttuk
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A doktori tanulmányaid mellett számos egyéb tevékenységet is folytatsz
a PTE színeiben. Kérlek, pár gondolatban foglald ezeket össze!
Talán a legfrissebb és jelenleg nagy
izgalommal készülő eseménysorozatot mutatom be először. Krimi Hétfő
névvel Filmklubot hoztam létre, amely
a Nemzeti Kulturális Alaptól támogatásban részesült. Ennek köszönhetően
egy nyolc alkalmas, szeptembertől, a
szorgalmi időszakban havonta egy alkalommal jelentkező PTE polgárai számára nyitott és ingyenes rendezvény
várja a leendő nézőközönséget. A filmvetítéseket követően egy multidiszciplináris beszélgetés követi a látottakat,
ahol különböző tudományterületek
képviselőivel járjuk végig és keressük
meg a közös kapcsolódási pontokat,
gondolkodásra bíztatva a hallgatóságot. A lelkes filmklubba járók egyben
nyereményjátékon is részt vesznek,
ahol többek között konferencia belépők és PEN-bérlet is gazdára találnak
majd. Az első vetítés szeptember 16-án
a PTE ÁJK-n lesz látható, az eseményről bővebb információ a Krimi Hétfő
Filmklub Facebook oldalon érhető el.
A múltra némileg visszatérve; az
egyetemnek köszönhetően többször
voltam külföldi partneregyetemeken
és tarthattam előadásokat is. Előkészítettünk egy applikációs oktatási
segédanyagot, valamint több innovatív projekten is dolgozunk különböző szervezeti egységek kutatóival,
beleértve jelenlegi doktori kutatásomat is, ahol tüdőrákos min-

ták felismerését tanítjuk kutyáknak.
Technológiatranszfer hallgatói referensként megismerhettem egyes karok
kutatóinak ötleteit, segíthettem a közös munka elindítását. Úgy gondolom,
a lehetőségek adottak, a tudás korlátlanul rendelkezésre áll, csak egy kapocs
és háttértámogatás kell, amely összeköti
a különféle embereket és lehetőségeket.
Egy szakasz lezárul, de egy új kezdődik. Kérlek, oszd meg velünk, hogyan
tervezed a jövődet, merre tovább?
Talán az elmúlt négy évnek is köszönhetően, de olyan utakra léptem,
amelyek érdeklődéssel, lendülettel és
egyben kihívásokkal telve hívogatnak.
Tavaly kezdtem meg tanulmányaimat
a Közgazdaságtudományi Karon, azzal a nem titkolt céllal, hogy az eddigi és jövőbeli projektekhez gazdasági,
szervezeti ismereteket is elsajátítsak és
komplexen lássam át a munkafolyamatokat. A jogi karon készített disszertációm során rá kellett ébrednem, hogy
a siker kulcsa a multidiszciplinaritásban és a csapatmunkában rejlik.
Nincsenek már Sherlock Holmes-ok,
akik egy személyben oldanak meg bűnügyeket, ahogy a jövő Nobel-díjasai
sem egymaguk végzik kutatásaikat.
Egy sikeres projekt mögött, egy egész
team áldozatos munkája rejlik. Az
oktatási és kutatási feladatokat mindenképp szeretném folytatni és egy
olyan csapat tagja lenni, ahol hasonló
gondolkodású emberek, közös célok
mentén igazán jó dolgokat valósítanak meg. Bízom benne, lesz erre
lehetőségem az egyetemen.
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Elsőéves felmérés a Doktoranduszok
Országos Szövetsége által
A magyar felsőoktatás legmagasabb
képzési szintje a doktori képzés,
amely minőségének megítélése, valamint biztosítása több kérdést is felvet.
Ahhoz, hogy a doktori curriculumok
minőségbiztosítási rendszerének kialakításához hozzákezdjünk, szükséges felvázolni a képzés céljait, a felé
támasztott elvárásokat, meghatározni
az érdekelt feleket, valamint a rendelkezésre álló eszközöket.
A Doktoranduszok Országos Szövetsége természetesen a legfontosabb
érdekelt félnek a doktoranduszokat
tartja. A korábbi évek eseti kísérleteit
leszámítva nem állt rendelkezésre az
az információ, hogy mi célból, milyen
motivációval, jövőbeli elképzelésekkel
lépnek be a doktori képzésbe hallgatók.

A fenti alap nélkül nehéz lenne definiálni, elemezni, összehasonlítani,
hogy a képzés elérte-e a célját, illetve
tudni azt, hogy a jogszabályi meghatározáson túl miért választja valaki a
doktori képzést, vagy milyen elvárása van a témavezetője, intézménye,
adott esetben önmaga felé.
A Doktoranduszok Országos szövetsége 2013-ban elindított egy országos kezdeményezést, amelyben
minden doktori tanulmányait frissen megkezdő fiatal kutató segítségét kéri a fent nevezett információk
megosztásában.
A kérdőív ITT érhető el!

Köszönettel:
Doktoranduszok Országos
Szövetségének elnöksége
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CALL FOR APPLICATION
Medical Conference for PhD Students and Experts of
Clinical Sciences 2019
The Doctoral Student Association of
the University of Pécs (PTE DOK) is
proud to organize its multidisciplinary
scientific event Medical Conference
for PhD Students and Experts of
Clinical Sciences (MedPECS2019) for
the second time.

and pharmaceutical sciences to
the „MedPECS2019” where you will
have the opportunity to present your
research in oral or poster sessions.

The main goal of the Conference is
to create a platform and provide a
good opportunity for Hungarian and
foreign doctoral students to exchange
ideas, to give scientific presentations,
and also to strengthen personal and
professional networks.

The registration fee includes free visit
of any sessions of the conference,
the presentation of scientific results,
appearance in the book of abstracts,
coffee breaks, lunch and dinner at
the conference site.

Language of the conference: english
Registration fee: 15.000 HUF

Date of the conference:
9th of November 2019 (Saturday)

Registration and abstract
submission deadline:
27th of September 2019

Conference venue:
Szentágothai
Research
(Pécs, Ifjúság Str. 20.)

Conference webpage:
http://phdpecs.hu/rendezveny/
medpecs19-/

Centre

Should you need any further
information, do not hesitate to contact
us at info.medpecs@pte.hu!

We are pleased to invite Hungarian
and foreign PhD and gradual students
from the fields of medical, health,
Looking forward to seeing you in Pécs,
Róbert Pónusz
president
Doctoral Student Association
University of Pécs
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PROGRAMAJÁNLÓ
Medical Conference
for PhD Students and
Experts of Clinical
Sciences

2019. november 9.

PTE Szentágothai
János Kutatóközpont
Pécs, Ifjúság útja 20.

2019. szeptember 20.

PTE ÁOK
Dr. Romhányi
György Aula
Pécs, Szigeti út 12.

Doktori Oklevélátadó
Ünnepség

2019. november 7.

PTE KTK
Dr. Halasy-Nagy
József Aula
Pécs, Rákóczi út 80.

XIII. Pécsi Nemzetközi
Tánctalálkozó

2019. szeptember 13-18. Pécs, több helyszín

Pécsi Napok

2019. szeptember 26-29.

Pécs, Belváros

XXIII. Európai Bordalfesztivál és IX. Villányi
Prémium Bormustra

2019. szeptember 27-29.

Pécs és Villány

Kortalan Tudomány
Konferencia és Fesztivál

2019. október 2-5.

Pécs, több helyszín

PTE Hackathon
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ÖSZTÖNDÍJAJÁNLÓ
PÁLYÁZAT NEVE

HATÁRIDŐ

Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíj
(Doktorandusz Önkormányzat)

2019. november 8.

Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj
(Doktorandusz Önkormányzat)

2019. november 8.

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj
(PTE Tehetséggondozási Iroda)

2019. szeptember 27.

„Átütő doktorandusz tehetségek”
tehetségköveti ösztöndíj
(PTE Tehetséggondozási Iroda)

2019. november

(Pályázatot meghirdető intézmény neve)

CEEPUS hallgatói mobilitás pályázatok
(Central European Exchange Program
for University Studies)
hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre
freemoverként a tavaszi szemeszterre

2019. október 31.
2019. november 30.

Campus Mundi Pályázatok
(Tempus Közalapítvány)
rövid külföldi tanulmányút
külföldi részképzés
külföldi szakmai gyakorlat

2019. október 10.
2020. március 30.
2020. június 30.

Erasmus+ mobilitási projektek
(Európai Unió)

Intézményfüggő
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