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A PTE DOK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI BIZOTTSÁGA TÖLTI KI! 

A PTE DOK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI BIZOTTSÁGA TÖLTI KI! 

 
 
 

Iktatási szám:  

Iktatás időpontja:  

Határozati szám:  
 
 
 

PTE DOK DOKTORANDUSZ PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ű RLAP 
a Pécsi Tudományegyetem doktoranduszai részére a 

2021/2022. tanév tavaszi félévben kiírt 
pályázatokhoz 

 
Email cím: palyazatok.dok@pte.hu  

Hallgatói adatok 
Minden sor kitöltése kötelező! Hiányos kitöltés esetén a beszámoló nem értékelhető! Kérjük, olvashatóan 
töltse ki! 
Név:  

NEPTUN kód:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Állandó lakcím:  

Kar:  

Doktori Iskola:  

Mobiltelefon száma:  

E-mail cím:  

Témavezető neve, titulusa:  

Témavezető elérhetősége:  

 

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegye- 
tem Doktorandusz Önkormányzata (a továbbiakban: PTE DOK) jelen beszámolóm során megadott személyes 
adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje és nyilvántartsa. Hozzájárulok, 
hogy a PTE DOK a fenti adatokat, valamint a beszámolóban található dokumentumokat a Kiemelkedő Tudomá- 
nyos és Művészeti Ösztöndíj, illetve a PTE Doktorandusz Alumni Rendszer keretében kezelje és felhasználja. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfe- 
lelnek, és tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom. 

Kelt: év hónap . nap 
 

Pályázó aláírása1 
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Pályázati kategóriák 

Kérem, jelölje, hogy a pályázati időszakban elnyert támogatást mely jogcímen nyerte el! 

K Konferencia-részvétel Igen 

SZ Egyéb szakmai tevékenység Igen 
 

Rendezvény, konferencia, szakmai, 
művészeti tevékenység neve: 

 

Helyszíne:  

Időpontja:  

 

 

Kelt: év hónap . nap 
 

Pályázó aláírása2 
 
 
 
 

 
Részletes szakmai beszámoló 
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Szükséges igazolások, beszámoló részek pályázati kategóriánként 
 

1. Konferencia-előadás: 

• Részletes szakmai beszámoló 

• PTE DOK támogatás feltüntetésének (prezentáción, publikációban) bizonyítása 

• Névre szóló felhívás / a konferencia programja / a konferencia szervezőjének igazolása 

• Fotók (min. 5 db)  

• Aktív hallgatói jogviszony-igazolás 

 
2. Egyéb szakmai tevékenység: 

• Részletes szakmai beszámoló 

• Fogadó intézmény igazolása a jelenlét megvalósulásáról (amennyiben releváns) 

• Fotók (min. 5 db)  

• Aktív hallgatói jogviszony-igazolás 
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