PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

KOLLÉGUMI JELENTKEZÉS
a Neptun Tanulmányi Rendszerben

Kollégiumi jelentkezés menete
A kollégiumi jelentkezés a hallgatói web felületen az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüpont
alatt érhető el.

Az érvényes kollégiumi jelentkezéshez három fontos teendője van a hallgatónak:
1. Kollégiumok kiválasztása
A kollégiumok kiválasztásához kattintsunk az Új kollégium kiválasztása gombra. Ekkor egy előugró
ablakban megjelennek azok a kollégiumok, amelyekre ebben az időszakban pályázni lehet.
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A listából szabadon jelölhető bármely kollégium. A jelöléshez pipáljuk be a kollégiumhoz tartozó
jelölőnégyzetet és kattintsunk a Kiválasztott kollégiumok hozzáadása gombra.

A kiválasztott kollégiumokat ezt követően rangsorolhatjuk annak megfelelően, hogy melyikbe
szeretnénk leginkább felvételt nyerni. Ehhez az adott sorra kattintsunk bal gombbal és lenyomva tartva
mozgassuk át a sorrendet.
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A kollégiumok rangsorát még a pályázati időszakban bármikor módosíthatjuk, amíg a
jelentkezésünket a hozzá tartozó kérvénnyel együtt le nem adjuk. Ezt követően már csak a kérvény
visszavonásával és új jelentkezés leadásával módosíthatunk a sorrenden.
FIGYELEM! A kollégiumok megjelölésénél fontos, hogy mindenki a képzési helyének
megfelelő kollégiumot, vagy kollégiumokat jelölje meg! Amennyiben lehetőség van rá,
jelöljünk meg több kollégiumot, hiszen amennyiben elfogy a szabad hely az első helyen
megjelölt kollégiumban, rangsorolás hiányában véletlenszerűen kerül kiválasztásra
képzési helynek megfelelő kollégium!
A jelentkezések bírálóinak lehetősége van a hallgató által megjelölt kollégiumokat helyesbíteni, azaz a
képzési helynek nem megfelelő kollégiumi jelöléseket törölni, vagy képzési helyen lévő, de meg nem
jelölt kollégiumot hozzárendelni a hallgatói jelentkezéshez.
A rangsoron módosítás nem történhet.
2. Jelentkezési űrlap kitöltése
A kollégiumok kiválasztását és rangsorolását követően kattintsunk a Jelentkezés gombra.

A Jelentkezés gombra kattintva egy felugró ablakban megjelenik a kollégiumi pályázati űrlap, amely
kitöltésével és leadásával (ennek metódusa megegyezik a kérvények kezelésénél használt elemeket)
érvényesítjük a jelentkezést.
A kérvényen megjelölhetjük, hogy milyen alapon (szempont szerint) kívánjuk megpályázni a
kollégiumi férőhelyet. A kívánt szempontot kiválasztva a kérvénynek újabb elemei nyílnak meg.
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A kérdésekre adott válaszok alapján automatikusan számolja a kérvény a pontszámainkat. Korábbi
ösztöndíj pontszámaink (Rendszeres szociális ösztöndíj, Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj)
figyelembe vételét kérve a program kijelzi a megelőző félévben szerzett ösztöndíj pontszámainkat.
Arra is lehetőség van, hogy új pályázatot adjunk le a szempontok érvényesítésére. Ez esetben
rendszeres szociális ösztöndíj esetén a kérvényben integráltan, az előző félévben megszokott űrlapot
kell kitölteni, míg az intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj esetén a kari DJKB által közzétett
Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj pályázati űrlapot kell kitölteni.
3. A kérvény papír alapon való benyújtása
Az elektronikusan kitöltött kérvényt, az esetleges mellékletekkel együtt ezt követően ki kell
nyomtatni, majd az aláírás mezőknél alá kell írni.
A már leadott kérvények az Ügyintézés / Kollégiumi jelentkezés menüponton keresztül, az oldal
alján a Leadott kérvények menüpontnál kerül feltüntetésre.

A benyújtott kérvényt kinyomtatva, az aláírás helyeken aláírva
szükséges eljuttatni a kari DJKB részére a pályázati kiírásban
meghatározott módon és határidőig.
Fentiek elmulasztása esetén a pályázat elutasításra kerül!
Ha a kérvény leadása közben, vagy azt követően rendellenes programműködést, hibát tapasztal a
pályázó, kérjük, értesítse kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságot!

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4..
Telefon: +36 (72) 501 500 / 12014

OM azonosító: FI 58544

