
 
Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj Pályázati Űrlap 
a Pécsi Tudományegyetem DOKTORANDUSZAI részére 
 
Beadási határidő: 2022. június 3. 23:59 
Email cím: palyazatok.dok@pte.hu  

I 
DOK 

Doktorandusz adatok 
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető!  
Kérjük, olvashatóan töltse ki! 
Egyéb információ 

- Aki még nem pályázott korábban, ő a doktori tanulmányainak megkezdése előtti 6 hónapból még 
nyújthat be dokumentumokat. 

- Aki pályázott már korábban, a nyertes pályázatot követő időszakból nyújthat be dokumentumokat. 
(Adott év június 1-től /tavaszi/ vagy november 1-től /őszi/ számítva – két pályázati időszak zárása) 

Név: 
 

Neptun kód: 
 

Anyja neve: 
 

E-mail cím: 
 

Levelezési cím: 
 

Utolsó nyertes intézményi 
szakmai, tudományos ösztöndíj 
(isztö) pályázat féléve: 

 

Doktori Iskola neve: 
 

Képzés jellege: ☐ PhD 
☐ DLA 

Kötelező dokumentum 
Tanulmányi Osztály által kiadott és hitelesített hallgatói jogviszony-igazolás. 
Pályázati kategóriák 
Több kategóriára is pályázhat. Az adott kategória csak hiánytalanul kitöltött adatlap esetén 
értékelhető! 
Csak egyértelműen jelölt kategória vehető figyelembe! Csak azon adatlapokat csatolja, melyek 
esetén pályázik! 

T Tudományos és Szakmai 
tevékenységek 

☐ Igen 

K Közcélú tevékenységek ☐ Igen 
S Sport tevékenységek ☐ Igen 
M Művészeti 

tevékenységek 
☐ Igen 

 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 
jelen pályázatom során megadott személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása 
céljából kezelje, és nyilvántartsa.  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és 
tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom.  
Tudomásul veszem továbbá, hogy az esetleges fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása1 

 
1 Aláírás hiányában nem értékelhető a pályázat! 



Mellékletek 
 

Melléklet kódja Melléklet megnevezése 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása1 
  

 
1 Aláírás hiányában nem értékelhető a pályázat! 



Tudományos és Szakmai tevékenységek Adatlap 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentum nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe. T 
Kötelező dokumentum 
A doktorandusz témavezetőjének ajánlása, eredeti példányban (TA) 
Nyelvismeret 
Minden félévben elszámolható tevékenységek. Adott nyelvből csak a legmagasabb pontértékű nyelvvizsga vehető figyelembe. 
T01 Felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga 8 pont db 
T02 Felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga 6 pont db 
T03 Középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga 4 pont db 
T04 Középfokú C típusú általános nyelvvizsga 2 pont db 
Tudományos publikációk 
Az egyes publikációk csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
T05 Önálló kötet 30 pont db 
T06 Társszerzős kötet 20 pont db 
T07 Önálló könyvrészlet 15 pont db 
T08 Elsőszerzős könyvrészlet 12 pont db 
T09 Társszerzős könyvrészlet 10 pont db 
T10 Kötet szerkesztése 5 pont db 
T11 Kötet társszerkesztése 3 pont db 
T12 Recenzió, kritika 3 pont db 
T13 Önálló tanulmány 25 pont db 
T14 Elsőszerzős tanulmány 20 pont db 
T15 Társszerzős tanulmány 14 pont db 
T16 Nemzetközi konferencia konferenciakötetében megjelent önállóan jegyzett tanulmány 10 pont db 
T17 Nemzetközi konferencia konferenciakötetében megjelent elsőszerzős tanulmány 8 pont db 
T18 Nemzetközi konferencia konferenciakötetében megjelent társszerzős tanulmány 6 pont db 
T19 Országos konferencia konferenciakötetében megjelent önállóan jegyzett tanulmány 6 pont db 
T20 Országos konferencia konferenciakötetében megjelent elsőszerzős tanulmány 5 pont db 
T21 Országos konferencia konferenciakötetében megjelent társszerzős tanulmány 4 pont db 
T22 Idegen nyelvi plusz pont +3 pont db 
T23 Tudományos publikáció, könyv fordítása 5 pont db 
Versenyek 
Az egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
T24 Nemzetközi tanulmányi verseny I-II-III. helyezés 12-11-10 pont db 
T25 Országos TDK I-II-III. helyezés 14-12-10 pont db 
T26 Országos TDK kiemelt I. helyezés 18 pont db 
T27 Országos TDK különdíj 8 pont db 
T28 Országos TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 5 pont db 
T29 Egyéb országos tanulmányi verseny I-II-III. helyezés 9-8-7 pont db 
T30 Egyéb megyei tanulmányi verseny I-II-III. helyezés 6-5-4 pont db 
T31 Egyéb kari tanulmányi verseny I-II-III. helyezés 3-2-1 pont db 
Tudományos, szakmai előadások a pályázó szakterületén 
Az egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. Konferenciaszereplésnek, illetve poszterszereplésnek az a tevékenység 
számít, amikor a pályázó saját maga mutatja be tudományos munkáját. A társszerzők konferenciaszereplései és poszterszereplései nem 
vehetők figyelembe. 
T32 Nemzetközi konferencián önállóan szerzett tudományos munka bemutatása 15 pont db 
T33 Nemzetközi konferencián elsőszerzős tudományos munka bemutatása 13 pont db 
T34 Nemzetközi konferencián társszerzős tudományos munka bemutatása 10 pont db 
T35 Országos konferencián önállóan szerzett tudományos munka bemutatása – Kivéve OTDK 8 pont db 
T36 Országos konferencián elsőszerzős tudományos munka bemutatása – Kivéve OTDK 6 pont db 
T37 Országos konferencián társszerzős tudományos munka bemutatása – Kivéve OTDK 4 pont db 
T38 Egyetemi, doktori iskolai előadás – Kivéve OTDK előadás1 2 pont db 
T39 Nemzetközi konferencián poszter bemutatása (önálló, elsőszerzős, társszerzős) 7 pont db 
T40 Országos konferencián poszter bemutatása (önálló, elsőszerzős, társszerzős) 3 pont db 
T41 Idegen nyelven tartott előadás/poszter bemutatása idegen nyelven plusz pont +3 pont db 

 
 
 
………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása2 
  

 
1A doktorandusz tanulmányi kötelezettsége keretében végzett oktatási tevékenysége nem számolható el e sor 
keretében. 
2 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



Közcélú tevékenységek Adatlap (Maximum 30 pont adható) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentum nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe. K 
Kötelező dokumentum 
Legalább egy, közéleti szervezet vezetője által kiállított igazolás, eredeti példányban (KA) 
Szervezeti tagság 
Minden félévben elszámolható. 
K01 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány tagja 9 pont db 
K02 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány képviseletre jogosult tagja 11 pont db 
K03 Egyesület, alapítvány tagja (nem közhasznú) 4 pont db 
K04 Egyesület, alapítvány képviseletre jogosult tagja (nem közhasznú) 6 pont db 
K05 Tudományos szervezet tagja 9 pont db 
K06 Tudományos szervezet vezetőségi tagja 11 pont db 
Rendezvényszervezés 
Az egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
K07 Nemzetközi tudományos rendezvény, művészeti rendezvény vagy sportrendezvény 

szervezése 
10 pont db 

K08 Országos tudományos rendezvény, művészeti rendezvény vagy sportrendezvény 
szervezése 

6 pont db 

K09 Regionális tudományos rendezvény, művészeti rendezvény vagy sportrendezvény 
szervezése 

3 pont db 

K10 Egyetemi tudományos rendezvény, művészeti rendezvény vagy sportrendezvény 
szervezése 

2 pont db 

 
 
 
………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport tevékenységek Adatlap (Maximum 30 pont adható) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentum nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! 

S 
Kötelező dokumentum  
Legalább egy, sportszervezet vezetője vagy szakosztály vezetője által kiállított igazolás, eredeti példányban 
(SA) 
Versenyek 
Az egyes versenyek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
S01 Olimpia I-II-III-IV-V-VI. helyezés 30-25-20-15-10-5 pont db 
S02 Universiade I-II-III-IV-V-VI. helyezés 28-23-18-13-8-3 pont db 
S03 Világbajnokság I-II-III-IV-V-VI. helyezés 28-23-18-13-8-3 pont db 
S04 Európa bajnokság I-II-III-IV-V-VI. helyezés 16-13-10-7-4-1 pont db 
S05 Világ kupa I-II-III-IV-V-VI. helyezés 16-13-10-7-4-1 pont db 
S06 Egyéb nemzetközi verseny I-II-III. helyezés 8-6-4 pont db 
S07 Magyar Országos Bajnokság I-II-III. helyezés 6-5-4 pont db 
S08 MEFOB I-II-III. helyezés 6-5-4 pont db 
S09 UNIVERSITAS I-II-III. helyezés 4-3-2 pont db 
S10 Egyéb országos verseny I-II-III. helyezés 5-4-3 pont db 
S11 Válogatottság 1-10-25 alkalommal 3-4-5 pont db 

 
 
 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása2 

 
1Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 
2Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



 

Művészeti tevékenységek Adatlap 
(maximum 30 pont adható, kivéve DLA képzés esetén) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentum nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe. 

M 
Kötelező dokumentum 
Legalább egy, művészeti szaktanár vagy egyesület vezetője által kiállított ajánlás, eredeti példányban (MA) 
Képzőművészet és alkalmazott művészetek 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
M01 Önálló külföldi kiállítás 10 pont db 
M02 Csoportos külföldi kiállítás 6 pont db 
M03 Önálló hazai kiállítás 8 pont db 
M04 Csoportos hazai kiállítás 2 pont db 
M05 Restaurálás 5 pont db 
Előadóművészet (tánc-, zene-, színművészet) 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
M06 Önálló külföldi fellépés 10 pont db 
M07 Csoportos külföldi fellépés 6 pont db 
M08 Önálló hazai fellépés 8pont db 
M09 Csoportos hazai fellépés 2pont db 
M10 Koreográfia tervezés 2 pont db 
M11 Díszlet- és jelmeztervezés 3 pont db 
M12 Bábtervezés 3 pont db 
M13 Arculattervezés 3 pont db 
M14 Látványtervezés 3 pont db 
M15 Világítástervezés 3 pont   db 
M16 Színháztervezés 3 pont db 
M17 Díszlet-kiállítás 8 pont db 
M18 Zeneszerzés 10 pont db 
Film és fotóművészet tevékenység 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
M19 Látványtervezés 3 pont   db 
M20 Dokumentumfilm készítés 10 pont db 
M21 Filmrendezés 10 pont db 
M22 Forgatókönyvírás 10 pont db 
Építőművészet 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
M23 Szerkezet kivitelezés-tervezés 10 pont db 
M24 Lakóépület tervezése 10 pont db 
M25 Úttervezés 10 pont db 
M26 Vasúttervezés 10 pont db 
M27 Közműhálózatok tervezése 10 pont db 
M28 Középület tervezése 10 pont db 
M29 Építés kivitelezés 10 pont db 
M30 Településtervezés 10 pont db 
M31 Táj- és kerttervezés 10 pont db 
Díjak, elismerések 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
M32 Nemzetközi elismerés/díj I-II-III. helyezés 16-14-12 pont db 
M33 Hazai elismerés/díj I-II-III. helyezés 12-9-6 pont db 
Egyéb művészeti tevékenység 
Az egyes tevékenységek csak egy pályázat esetén vehetők figyelembe. 
M34 Önálló zenei DVD, hanglemez, vagy irodalmi kötet 10 pont db 
M35 Csoportos zenei DVD, hanglemez, vagy irodalmi kötetben, folyóiratban megjelent mű 7 pont db 
M36 Nyilvános helyen, állandó jelleggel kiállított képzőművészeti alkotás 10 pont db 
M37 Kritikaírás 5 pont db 
M38 Tanulmányírás 10 pont db 
M39 Szakszöveg írás 10 pont db 
M40 Web tervezés és tartalomkezelés 2 pont db 
M41 Filmelemzés 3 pont db 
M42 Animációs tervezés 3 pont db 

 
………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása1 

 
1Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 
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Kitöltési útmutató 
 
Általános információ 
Kitöltés előtt gondosan tanulmányozza a kitöltési útmutatót! 
Fontos tudnivalók 

• Egy sorhoz több igazolás is tartozhat, valamennyi szükséges igazolás csatolása kötelező! 
• A pályázati űrlap valamennyi benyújtott oldalát a pályázónak kötelező aláírnia és dátummal ellátnia! 
• Az egyes kategóriákban elért pontok összeadódnak. 
• Egy adott szereplés/eredmény/tagság csak egy sorban számolható el, kivéve: idegen nyelvi plusz pont, 

valamint az Országos TDK különdíj. Amennyiben egy szereplés/eredmény/tagság több sorban is 
feltüntetésre kerül, a szereplés/eredmény/tagság nem vehető figyelembe, így kérjük, gondosan válassza 
meg hol kéri a szereplés/eredmény/tagság elszámolását! 

• Amennyiben egy adatlap valamely sorához nem csatolja a szükséges igazolást a megfelelő formában, az 
adatlap azon sora nem értékelhető. 

• A „Mellékletek” résznél valamennyi csatolt dokumentum feltüntetése kötelező! A fel nem tüntetett 
dokumentumok a pályázat során nem vehetők figyelembe. Túl kevés hely esetén pótlap használata 
megengedett, ebben az esetben a pótlapot írja alá és tüntesse fel a csatolás tényét a „Mellékletek” rész 
első oldalán! 

• Tevékenység a PTE valamely doktori iskolájánál történő hallgatói jogviszony létesítését megelőző 6. 
hónaptól számolható el.  

• Amennyiben a pályázó adott már be Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ) pályázatot, 
az egyes tevékenységek csak a legutóbbi sikeres Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ) 
pályázat benyújtása óta eltelt időszakból nyújthatók be. Ez alól kivételt képeznek: a nyelvismerettel 
kapcsolatos tevékenységek és a szervezeti tagság. 

• Szervezeti tagság esetén csak a pályázat benyújtása napján érvényben lévő, legalább 3 hónapja fennálló 
szervezeti tagság vehető figyelembe (kivéve, ha a pályázó alapító tag, mivel ebben az esetben 3 hónapnál 
rövidebb ideje fennálló szervezeti tagságot is el kell fogadni). Egy adott szervezeti tagság csak egy sorban 
vehető figyelembe. 

• A kötelező dokumentum hiánya vagy másolati példányban való csatolása esetén a teljes adatlap 
érvénytelen (0 pontos), az egyes sorokra nem adható pontszám. 

• Publikáció esetén csak a megjelent publikáció vehető figyelembe, amelyről egyértelműen 
meghatározható a pontos megjelenés időpontja. 

• Nemzetközi verseny/program/rendezvény: külföldi előadó vagy külföldi résztvevő részvételével zajló 
program, amennyiben a résztvevő/előadó nem csereprogram keretén belül tartózkodik Magyarországon 
vagy részben/egészben külföldön zajló program. 

• Országos verseny/program/rendezvény: legalább 6 megyére meghirdetett verseny/program/rendezvény. 
• Regionális verseny/program/rendezvény: legalább 2 megyére meghirdetett verseny/ 

program/rendezvény. 
• Megyei verseny/program/rendezvény: legalább 2 településre meghirdetett verseny/program/rendezvény. 
• Pontatlan kitöltés esetén a Bizottság a pályázatot 0 ponttal elutasítja. 

 
 

Igazolási rend 
A csatolt kötelező dokumentumokon tüntesse fel a dokumentum zárójelben szereplő azonosítóját! (TA, KA, SA, 
MA) 
A kötelező dokumentumokat eredeti példányban szükséges benyújtani! 
Melléklet: a kötelező dokumentumokon felül csatolandó további igazolás. 
A mellékletekre kérjük, tüntesse fel, mely sor esetében vegyük figyelembe az adott dokumentumot! A sorszám 
nélküli dokumentumokat a Doktorandusz Önkormányzat Térítési és Juttatási Bizottsága figyelmen kívül hagyja, 
pontszámot nem ítél meg. 
Hiányzó vagy nem megfelelő melléklet esetén az adott sorhoz tartozó tevékenység nem értékelhető. 



7 
 
 

 
Tudományos és Szakmai tevékenységek Adatlaphoz csatolandó igazolások 
Kötelezően csatolandó dokumentum kódja: TA 
T01-T04 
A) Nyelvvizsga bizonyítvány – másolat 
vagy 
B) Idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint idegen nyelv és irodalom szakos tanári, nyelvtanári, 
idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv műveltségterületen 
szerzett tanítói oklevél - másolat 
 
T05-T23  
A) Kiadói igazolás – másolat 
vagy  
B) ISSN/ISBN/DOI szám, megjelenés időpontja, a leközölt mű első oldala és amennyiben rendelkezésre áll, 
tartalomjegyzék – másolat 
vagy  
C) Publikációs jegyzék és nyilatkozat, amelyben a pályázó polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában 
nyilatkozik arról, hogy a publikációs jegyzéke teljes mértékben megfelel a valóságnak és a publikációs 
tevékenységek megjelenési időpontja összhangban van a pályázatban elszámolható tevékenységekkel – eredeti 
példány 
 
 
T24-T31 Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről másolat 
 
T32-T41 
A) Névre szóló felkérő levél vagy elektronikus visszajelzés, amely egyértelműen tartalmazza a konferencián, 
illetve az egyetemi vagy doktori iskolai előadáson előadó személyt és a konferencia, illetve az egyetemi vagy 
doktori iskolai előadás pontos dátumát, valamint programfüzet csatolása – másolat 
vagy 
B) Szervező igazolása, amely egyértelműen tartalmazza a konferencián, illetve az egyetemi vagy doktori iskolai 
előadáson előadó személyt és a konferencia, illetve az egyetemi vagy doktori iskolai előadás pontos dátumát – 
másolat 

 

Közcélú tevékenységek Adatlaphoz csatolandó igazolások 
Kötelezően csatolandó dokumentum kódja: KA 
K01-K06 Szervezet által kibocsátott 1 évnél nem régebbi igazolás a tagságról másolat 
K01-K02; K04             1 évnél nem régebbi bírósági kivonat vagy  
                                     elektronikus igazolás a civil szervezetek névjegyzékéből másolat 
K07-K10 Szervező szervezet igazolása másolat 

 

Sport tevékenységek Adatlaphoz csatolandó igazolások 
Kötelezően csatolandó dokumentum kódja: SA 
S01-S05; S11 Sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolása másolat 
S06-S10 Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről másolat 

 

Művészeti tevékenységek Adatlaphoz csatolandó igazolások 
Kötelezően csatolandó dokumentum kódja: MA 
M01-M04 Kiállítást szervező szervezet igazolása másolat 
M05 Restaurált mű restaurálás előtti és utáni fényképe, felkérő levél a restaurálásra másolat 
M06-M09 Rendezvény szervezőjének igazolása másolat 
M10-M17 Tervdokumentáció és felkérő levél a tervezésre másolat 
M18 Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület igazolása a mű bejelentéséről másolat 
M19 Tervdokumentáció és felkérő levél a tervezésre másolat 
M20-M22 Elkészült mű benyújtása másolat 
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M23-M31 Tervdokumentáció és felkérő levél a tervezésre, illetve kivitelezésre másolat 
M32-M33 Oklevél vagy szervező igazolása a díjról, elismerésről másolat 
M34-M35 Kiadó igazolása vagy a kiadvány benyújtása másolat 
M36 Kiállítóhely üzemeltetőjének igazolása az alkotás állandó kiállításáról másolat 
M37-M39  Kiadói igazolás vagy igazolás az ISBN/ISSN/DOI számról és a 
  kiadvány tartalomjegyzéke és borítója másolat 
M40 Tervdokumentáció és felkérő levél a tervezésre másolat 
M41 Kiadói igazolás vagy igazolás az ISBN/ISSN/DOI számról és a  
 kiadvány tartalomjegyzéke és borítója másolat 
M42 Tervdokumentáció és felkérő levél a tervezésre másolat 
 

Nem egyértelmű vagy ellentmondásos pályázat esetén a Doktorandusz Önkormányzat Térítési és Juttatási 
Bizottsága a pályázat elbírálása céljából további dokumentumok csatolását, pótlását kérheti a pályázótól, 
illetve kezdeményezheti a pályázó bizottsági ülésen történő személyes meghallgatását.  
A jelen útmutatóban és az adatlapokon feltüntetett dokumentumok (hiány)pótlására nincs lehetőség!  
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