Alulírott Kovács Péter, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökeként a
PTE EHÖK Alapszabály 69. § és 89. § megfelelően az alábbiak szerint írom ki a

PTE Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
2018. évi Küldöttgyűlési tagok választását
1. Eltérő szabályozás hiányában a hallgatói képviselők választásán minden adott karra járó hallgató választó és választható, aki a pályázati
időszakon belül benyújtja írásbeli pályázatát a részönkormányzat elnökénél. – (PTE SZMSZ 43. sz. mell.) 69. § (4)
2. A pályázatnak tartalmaznia kell - 69. § (5)
a. egy jelentkezési lapot,
b. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,
c. önéletrajzot,
d. motivációs levelet,
e. a pályázó a pályázata minden lapját aláírásával hitelesíti.
3. Ha a megadott pályázati időszakon belül kevesebb pályázat érkezik be, mint a kiosztható mandátumok száma, akkor a pályázati időszak
további egy héttel meghosszabbítható. - 69. § (6)
4. A részönkormányzati Küldöttgyűlés tagjainak megválasztásában a KVB jár el. A részönkormányzati Küldöttgyűlés a szavazás idejére
tagokat delegálhat a KVB tagjai mellé. – 69. § (7)
5. A hallgatói képviselők az első (fő, major) szakjuknak, osztatlan tanárképzés esetén anyakarnak megfelelő választókerületekből kerülnek
megválasztásra. Minden hallgató csak a saját szakja szerinti választókerületének jelöltjeire adhatja le szavazatát. – 89.§ (3)
6. Minden választásra jogosult hallgató csak annyi jelöltre szavazhat, ahány jelölt az adott választókerületből megválasztásra kerül. – 89.§
(3)

7. A választókerületekből minden századik hallgatóként delegálható 1 képviselő a Küldöttgyűlésbe. – 89. § (4)
8. Amennyiben valamely választókerület hallgatói létszáma nem éri el a PTE EHÖK Alapszabály 89.§ (4) bekezdésben meghatározott
számot, úgy az adott választókerületből 1 főt kell delegálni a Küldöttgyűlésbe. – 89. § (5)
9. A BTK HÖK Küldöttgyűlés választókerületei és a választókerületenként megválasztható hallgatói képviselők létszáma:
a) Anglisztika választókerület - 2 fő
b) Filozófia és Művészetelméleti választókerület – 1 fő
c) Germanisztika választókerület – 1 fő
d) Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi választókerület – 1 fő
e) Neveléstudományi választókerület – 6 fő
f) Pszichológia választókerület – 6 fő
g) Romanisztika választókerület – 1 fő
h) Szlavisztika választókerület – 1 fő
i) Társadalmi Kapcsolatok választókerület – 3 fő
j) Társadalom- és Médiatudományi választókerület – 1 fő
k) Történettudományi választókerület – 1 fő
10. A hallgatói képviselők feladataik ellátása során az őket megválasztó kerület hallgatóinak érdekében tevékenykednek, a hallgatói
képviselők feladata különösen a vélemények és érdekek becsatornázása és azok továbbítása, továbbá közösségi, közéleti élet szervezése; a
szakestek koordinálása. – 89. § (6)
11. A mandátumok választókerületenként, a szavazatok számának csökkenő sorrendjében kerülnek kiosztásra. – 89. § (7)
12. A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. –
56. § (6)

Eltérő rendelkezés hiányában a hallgatói képviselők választása esetén kampánytevékenység a jelentkezési lapok leadásától a
kampánycsend megkezdéséig szabadon folytatható a KVB által meghatározottak szerint. – 69. § (9)
14. A pályázatok - postai vagy személyes - leadásának helye: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. PTE BTK DiákCentrum
15. A pályázatok benyújtására vonatkozó időszak:
a. személyesen: 2018. március 22. 10:00 – 2018. április 9. 12:00
b. postai úton (feladási határidő): 2018. március 22. 10:00 – 2018. április 6. 14:00
16. A szavazási eljárás kezdete: 2018. április 10.
13.
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