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A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZATA (PTE DOK) 

2019. ÉVI DOKTORI ISKOLAI KÜLDÖTT-VÁLASZTÁSA 
 

 

Tisztelt Doktori Iskolai Adminisztrátor/Titkár! 

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának (a továbbiakban: PTE DOK) 

elnökeként 2019. szeptember 20. napján, a PTE DOK Alapszabálya 46. § (3) bekezdése értelmében 

a következők szerint írom ki a PTE DOK képviselő-választását, amelynek lebonyolításában 

szeretném a segítségét kérni. 

 

Kérem tisztelettel, hogy a képviselő-választással összefüggően az alábbi technikai információknak 

megfelelően szíveskedjen eljárni. 

 

1. A PTE DOK megalakítása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényből adódó 

kötelezettség. A lebonyolítási szabályok (a csatolt ún. „Választási Elvek”) is a törvénynek 

megfelelően kerültek összeállításra. Kérem, hogy azokat – a törvényesség biztosítása érdekében 

– tartsa be, függetlenül attól, ha esetlegesen észszerűtlennek tűnnek.  

 

2. A választás tervezett eljárásmenete a Pécsi Tudományegyetem doktori iskoláiban:  

 

Jelöltállítási időszak a Pécsi Tudományegyetem valamennyi doktori iskolája esetében: 

2019. szeptember 23-27. 

 

Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi doktori iskolája 

esetében: 

Kampány időszak: 2019. október 7-9. 

Szavazás: 2019. október 10-15. 

 

Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Idegtudományi, Demográfia és 

Szociológia, Elméleti Orvostudományok, Filozófia, Gazdálkodástani, Gyógyszertudomány, 

Interdiszciplináris, Interdiszciplináris Orvostudományok, Irodalomtudományi, Klinikai 

Orvostudományok, Nyelvtudományi, Pszichológia, Regionális Politika és Gazdaságtan doktori 

iskolája esetében: 

Kampányidőszak: 2019. október 7-13. 

Szavazás: 2019. október 14-18. 

 

Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi doktori iskolája esetében: 

Kampányidőszak: 2019. október 7-14. 

Szavazás: 2019. október 15-19. 
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Kampányidőszak és szavazás a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, Biológiai és 

Sportbiológiai, Breuer Marcell, Fizika, Földtudományok, Kémia, Művészeti Kar doktori iskolája 

esetében: 

Kampányidőszak: 2019. október 14-20. 

Szavazás: 2019. október 21-25. 

 

3. Tisztelettel kérem, hogy  

a) a „Választási Elvek”-ben foglalt eljárási szabályokat ismerje meg; 

b) a doktori iskolában szokásos módon (kör e-mail, honlap stb.) értesítse a doktoranduszokat 

és doktorjelölteket a választás tényéről, és a Választási Elveket tegye számukra elérhetővé;  

c) az érdeklődőket a Választási Elvekben foglaltak szerint szóban is legyen kedves 

tájékoztatni; 

d) ügyeljen arra, hogy a „Jelentkezési lap”, valamint az „Ajánlásgyűjtő ív” elnevezésű 

dokumentumokat a doktori iskola adminisztrátorának is alá kell írnia és le kell 

pecsételnie, mivel ez a pályázat egyik formai-érvényességi feltétele, ugyanis ez hitelesíti 

a fenti dokumentumokat. 

 

4. Ezúton tájékoztatom a Választási Elvek 10. pontjáról, amelynek értelmében az a doktorandusz 

válik jelöltté, aki – a választási bizottság által meghatározott formában – az adott doktori iskolában 

választásra jogosult személyek 3%-ának, de legalább három személynek az ajánlásával rendelkezik 

 

5. Amennyiben a jelöltállítási időszak lezártát követően valamely doktori iskolában nincs jelölt, a 

Választási Bizottság az adott doktori iskolában új jelöltállítási eljárást írhat ki. 

 

6. A szükséges dokumentumokat elektronikus úton küldöm meg az Ön részére, amelyeket, kérem, 

legyen kedves továbbítani minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusznak, 

illetve doktorjelöltnek. Jelen tájékoztató dokumentumot nem szükséges megküldeni a 

doktoranduszok részére. 

 

7. A pályázóknak a teljes pályázati anyagukat a jelöltállítási időszakon belül postai úton, 

tértivevényes formában kell eljuttatniuk a Doktorandusz Önkormányzat címére. A postára 

adási határidő megegyezik a mindenkori jelöltállítási időszak utolsó napjával. 

 

Cím: 

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat 

Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal 

(7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

 

A pályázatok személyesen is benyújthatók ügyeleti időben a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz 

Önkormányzatának Irodájában (Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécsi 

Tudományegyetem, Rektori Hivatal 218-as iroda (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) 

 

Ügyeleti idő: 

Hétfő – Péntek: 9:00-12:30 
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8. A Választási Bizottság összetétele:  dr. Niklai Patrícia Dominika, elnök  

Bandi Szabolcs, tag  

Hoffner Tibor, tag  

Mező Emerencia, tag  

Szabó-Guth Kitti, tag  

 

A jelöltállítás lezárultával ismételten tájékoztatni fogjuk a további teendők menetéről. 

 

Kérem, hogy aktív együttműködésével segítse elő a PTE DOK küldött-választását. Kérem továbbá, 

hogy amennyiben a lebonyolítás során bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a 

Választási Bizottsághoz a niklai.dominika@ajk.pte.hu e-mail címen. 

 

Ezúton szeretném megköszönni, hogy munkájával hozzájárul a Doktorandusz Önkormányzat 

Küldöttgyűlésének megalakulásához és a legrégebbi magyarországi, intézményi doktorandusz 

érdekképviseleti szerv további működéséhez. 

 

Kelt: Pécs, 2019. szeptember 20. 

 

 

Köszönettel és tisztelettel, 

 

 

Pónusz Róbert s.k. 

elnök 

Pécsi Tudományegyetem 

Doktorandusz Önkormányzat 
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