Idén is biztosít kollégiumi férőhelyeket a Fejér Megyei Önkormányzat
Az elsőévesek még augusztus 12-ig leadhatják kollégiumi jelentkezésüket az egyetemnek
A Pécsi Tudományegyetem kollégiumaiban a Fejér Megyei Önkormányzatnak összesen 20
férőhely áll rendelkezésére. A 2016/17-ös tanévre vonatkozó önkormányzati kollégiumi
férőhelyekre történő pályáztatás módja a korábbi tanévekhez hasonlóan zajlik.
A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy az Egyetemhez benyújtott kérelmükben egyúttal
(egy eljárásban) önkormányzati kollégiumi férőhelyre is pályázzanak, erre vonatkozó
igényüket ott megjelöljék.
Amennyiben a hallgató az egyetemi rendes eljárásban nem kerül felvételre, és jelentkezésében
kérte felvételét önkormányzati jogcímen is, úgy a lakhelye szerint illetékes megyei
önkormányzatnak (jelen esetben a Fejér Megyei Önkormányzat) az egyetem megküldi az
egyetemi eljárásban elért pontszámait, így az önkormányzat teljes képet kaphat az illetékességi
területén állandó lakóhellyel rendelkező kollégiumi férőhelyet igényelt azon hallgatókról, akik
az egyetemi eljárás keretein belül nem nyertek elhelyezést.
Ezt követően az önkormányzat – a rendelkezésre bocsátott adatok alapján - saját
szempontrendszere szerint dönthet a férőhelyek kiosztásáról, amelyről elektronikusan
tájékoztatják az egyetemet, amely ebben az esetben a hallgatók értesítését magára vállalja.
Tekintettel arra, hogy a felsőbb éves hallgatók kollégiumi férőhely igénylési eljárása az
egyetemen gyakorlatilag már lezajlott most az elsőéves hallgatók férőhelyigénylése van
folyamatban.
A 20 férőhely elsőéves és felsőbb éves hallgatók közötti megosztása az önkormányzat
kompetenciája, ebből 4 férőhely felsőbb éves hallgatók részére történő odaítéléséről július
hónapban már döntött az önkormányzat.
Az elsőévesek kollégiumi férőhelyeire a pályázatokat az alábbi határidők betartásával kérik az
egyetemhez eljuttatni:
Kollégiumi jelentkezések leadása az egyetem felé első évesek esetén (önkormányzati
férőhely igényt is megjelölve): 2016. augusztus 12.
Egyetem döntésének meghozatala: 2016. augusztus 19.
Önkormányzati férőhelyre pályázó felvételt nem nyert hallgatók listájának megküldése az
Egyetemtől az önkormányzatok részére: 2016. augusztus 19.
Önkormányzat döntésének meghozatala és küldése az Egyetem részére: legkésőbb 2016.
augusztus 23-ig
Az egyetemhez benyújtandó jelentkezéshez szükséges bővebb információért a Pécsi
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatához, az önkormányzati férőhelyekkel
kapcsolatos egyéb kérdésekkel a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi, Testületi és
Területfejlesztési Főosztályához ( telefon: 22/312-144) fordulhatnak.

