
Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium  

Székhely: Pécs, Dischka utca 6. 

______________________________________________ 

 

Felvételi felhívás 

  
 A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium (PERSZ-E) Ösztöndíj Programot hirdet hátrányos helyzetű, elsősorban 

roma/cigány NAPPALI TAGOZATOS egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok számára. 

Szakkollégiumunk nem csak roma/cigány fiatalokat vár tagjai közé. Eséllyel pályázhat hozzánk minden Pécsett 

és a dél-dunántúli régióban NAPPALI TAGOZATON tanuló egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 

hátrányos helyzetű diák, aki érdeklődik a cigányságot érintő társadalmi kérdések iránt, s nem áll messze tőle a 

keresztény értékrend sem.  

Szakkollégiumunk együtt lakó közösség. A szakkollégisták elhelyezését a Pécsi Márton Áron Kollégium, és 

Szakkollégium biztosítja. A szakmai programok jelentős része PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia 

Tanszéken zajlik. Egyházi hátteret a Magyarországi Evangélikus Egyház nyújt. 

Sikeres felvételi esetén, kollégiumi elhelyezést, havi ösztöndíjat, egyetemi előre haladást biztosító szakmai 

programokat, nyelvi képzést, támogató közösséget biztosítunk.  

Az ösztöndíj program jelentkezési határideje:  

2020. augusztus 14. péntek 16.00 óra 

 (határidő utáni jelentkezéseket nem fogadunk el) 

 

A jelentkezés módja: 

Levélben: Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium, Békési Andrea Intézményvezető, 7621.Pécs, Dischka Gy. u. 6. 

A borítékon kérjük feltüntetni: Roma Szakkollégiumi jelentkezés  

Személyesen: A jelentkezés zárt borítékban leadható a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszéken 

található Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium (PERSZ-E) Közösségi terében  

 7624. Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 3. emelet 324. és/vagy 327. 

A borítékon kérjük feltüntetni: Roma Szakkollégiumi jelentkezés  

 

Benyújtandó dokumentumok listája 

(a dokumentumok formátuma nem változtatható!) 

 

1. Pályázati adatlap  

2. Europass önéletrajz  

3. Első évesek esetében érettségi bizonyítvány, és sikeres egyetemi felvételt tanúsító levél másolata  

4. Felsőbb évesek esetében hallgatói jogviszony igazolás, és a Neptun- ból kivonat a lezárt félévekről, vagy 

index fénymásolat  

5. Hátrányos helyzetet igazoló jegyzői vagy gyámhivatali határozat  

6. Motivációs levél a programban történő részvételről 

7. Egyéb benyújtható, de nem kötelező dokumentumok: 

     lelkészi ajánlás (nincs kötelező formátum)  

felsőbb éves bármely egyetemi szakkollégiumi hallgató ajánlása (nincs kötelező formátum) 

középiskolai tanári/egyetemi oktatói ajánlás 

Felvételi eljárás várható menete 

1. Pályázati anyag beérkezésnek határideje:     2020. augusztus 14. 

2. Felvételi elbeszélgetés várható ideje:      2020. augusztus 21-22. 

       (Minden jelentkező emailben kap értesítést a szóbeli elbeszélgetés pontos időpontjáról) 

3. Értesítés az eredményről e-mailben és levélben:     2020. augusztus 23-24. 

4. A felvett hallgatók első kötelező bennlakásos programja:   2020. augusztus 28-31 

A változtatás jogát fenntarjuk! 

 

Pécs, 2020. május 05.                                                    

 

         Békési Andrea  

                                                                                                  intézményvezető    



Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium  

Székhely: Pécs, Dischka utca 6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Felvételi Adatlap 

 

Név: .........................................................................................................................................  

E-mail cím: ..............................................................................................................................  

Telefonszám:............................................................................................................................  

Állandó lakcím: .......................................................................................................................  

Értesítési cím: .........................................................................................................................  

Anyja neve: ..............................................................................................................................  

Születési hely és idő: ...............................................................................................................  

Felsőoktatási intézmény neve, ahol tanul/ahová felvételt nyert:  .........................................  

 .................................................................................................................................................  

Kar, szak/szakok:  ...................................................................................................................  

Képzési szint: felsőfokú szakképzés / BA / MA / osztatlan ( jelölje aláhúzással )  

Képzési forma: nappali/levelező   (jelölje aláhúzással)  

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas /részösztöndíjas /önköltséges /államilag finanszírozott/ 

költségtérítéses ((jelölje aláhúzással)  

Képzés megkezdésének éve: ...................................................................................................  

Elvégzett szemesztereinek száma:  ........................................................................................  

Jelenleg részesül-e szociális helyzete vagy etnikai hovatartozása miatt havi rendszerességű 

támogatásban? 

igen                                    nem 

Ha igen, melyik szervezettől?  ..............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Vállalom a szakkollégiumi együttlakást a Pécsi Márton Áron Kollégium és Szakkollégiumban. 

igen                             nem ( jelölje aláhúzással)  

 



Kérjük, jelölje „X”-szel azt a négyzetet, amely hátrányos helyzet kategóriájába tartozik, és amely 

igazolására hiteles dokumentumot csatol! (Több négyzet is bejelölhető több jogosultság és dokumentum 

esetén.) 

jegyző védelmébe vette középfokú tanulmányai során 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

állami gondozott volt 

szülei nem rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel 

szülei jövedelme nem haladja meg a jelenlegi minimálbért 

szülei legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola 

szüleinek érettségit nem igénylő, elavult szakképzettségük van 

 

A személyes adatok gyűjtése kizárólag a szakmai értékelés, ellenőrzése és nyomon követése érdekében 

történik, más szervezet részére nem adható ki. A résztvevők személyes adatai név nélküli, összesített 

formában, valamint csak a megjelölt felek: fenntartó, támogató szervezetek ellenőrzést végző 

megbízottak férhetnek hozzá. A különleges adatok csak a személyügyi nyilvántartástól elkülönítetten, 

azzal össze nem kapcsolva kezelhetőek. A szervezet, mint adatkezelő köteles gondoskodni a 

nyilvántartott adatok biztonságáról.  

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy az adatlapon szereplő adatok megfelelnek a valóságnak. Amennyiben 

ennek ellenkezőjére fény derül, az a programból való kizárást vonhatja maga után.  

 

Dátum: ………………………………………………….  

                                                                                                                Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT  

nemzetiségi hovatartozásról 

 

Nyilatkozatot a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégiumba történő felvételi eljáráshoz szükséges beadni, 

melyben az adott személy nyilatkozik nemzetiségi hovatartozásáról. 

 

Tájékoztató:  

Az alábbi nyilatkozat kitöltése önkéntes. A végrehajtásban résztvevő az adatokat bizalmasan kezeljük, 

az értékelésén, ellenőrzésén és nyomon követésén kívül más célra nem használjuk fel.  

 

Az itt közölt adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban történik.  

A végrehajtásban résztvevő fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház és a Pécsi Evangélikus Roma 

Szakkollégium az érintett állampolgárok személyes adatait kizárólag a kötelező ellenőrzési és nyomon 

követési időszak befejeződéséig őrzik meg. Azt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. A 

személyes adatok gyűjtése kizárólag értékelés, ellenőrzés és nyomon követés érdekében történik. 

Közreműködő szervezetek részére csak összesített formában, név nélküli, adható ki, akkor is kizárólag 

az ellenőrzést végző megbízottak férhetnek hozzá.  

A különleges adatok csak a személyügyi nyilvántartástól elkülönítetten, azzal össze nem kapcsolva 

kezelhetőek. A kedvezményezett szervezetei, mint adatkezelők kötelesek gondoskodni a nyilvántartott 

adatok biztonságáról. 

Az adatok megőrzésének időtartamára az egyéb dokumentumok megőrzési kötelezettségére vonatkozó 

szabályok vonatkoznak, és jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal 

elleni védelmük az adatbiztonság követelményének megfelelően kerül biztosításra.  

Az intézmény egyidejűleg adatfeldolgozási szerződésben vállal kötelezettséget az adatok törvényi 

előírásnak megfelelő összegyűjtésére, tárolására és továbbítására. 

Az itt következő nyilatkozatot a projektben résztvevő állampolgár önként, rábeszéléstől vagy egyéb 

befolyástól mentesen, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése 

alapján tette, és aláírásával egyben hozzájárul az adatok fenti céloknak megfelelő felhasználásához. 

 

A programba történő belépés dátuma: 

 

 

II. Résztvevő tölti ki (önállóan vagy segítséggel) 

 

Ön egy olyan programba jelentkezett, amelynek forrását a magyar költségvetés biztosítja. 

Annak érdekében, hogy az EU jogszabályoknak megfelelően követhessük a támogatások 

felhasználását és későbbi eredményeit, kérjük Önt az alábbi adatok megadására. Az adatok 

összegyűjtése, tárolása, feldolgozása és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történik.  

 

Köszönjük együttműködését! 

 

Ha nehézséget okoz a kérdőív kitöltése, kérjen segítséget a projekt munkatársától!  



 

Alulírott…………………………………………….... születési hely: …………………….…............... 
 
 
Születési idő (év, hó, nap) ……………………. anyja neve: ……………………….……............. 
 

Nyilatkozatom (a megfelelő szó előtti rubrika jelölésével): 

 

Az alábbi adatok a 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatnak minősülnek. Ha kérdések 

valamelyikére nem kíván válaszolni, kérjük, jelölje meg a „nem kívánok nyilatkozni” választ. 

 

Mely nemzetiséghez tartozónak érzi magát? 

 

 magyar,  bolgár,  cigány (roma),  görög,  horvát,  lengyel,  német,  örmény,  román,  

ruszin,  

 szerb,  szlovák,  szlovén,  ukrán,  arab,  kínai,  orosz,  vietnámi,  

 egyéb, éspedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

 nem tudom, 

 nem kívánok nyilatkozni 

 

Ha egy másik nemzetiséghez is tartozónak érzi magát, kérjük, adja meg azt is! 

 magyar,  bolgár,  cigány (roma),  görög,  horvát,  lengyel,  német,  örmény,  román,  

ruszin,  

 szerb,  szlovák,  szlovén,  ukrán,  arab,  kínai,  orosz,  vietnámi,  

 egyéb, éspedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

 nem tudom, 

 nem kívánok nyilatkozni 

 

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 

  

Hozzájárulok fenti adataimnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történő kezeléséhez. Hozzájárulok személyi 

azonosításra alkalmas okmányomról (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél) fénymásolat 

készítéséhez és annak tárolásához.  

 

Kelt: ……………………….. 20.... év …………...hó …..nap   

  

 

 

       ………………………………………………………………. 

         aláírás  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

Europass  

Önéletrajz  

Fénykép helye  

  

Személyi 

adatok 

 

Vezetéknév / 

Utónév(ek) 
 

 

 

Cím(ek)  

Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország  

Telefonszám(ok)  

Vezetékes:  

 

Mobil: 

 

 

E-mail(ek)  

  

Állampolgárság  

  

Születési dátum  

  

Neme  

  

Tanulmányok  

  

Időtartam    

Végzettség / 
képesítés 

 

Főbb tárgyak / 
gyakorlati képzés 

 

Oktatást / képzést 
nyújtó intézmény 

neve és típusa 

 

  



Egyéni 

készségek és 

kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek)  

Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja 

fel, ld.: kitöltési útmutató.) 

  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Nyelv            

Nyelv            

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas 

készségek és 

kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

  

Szervezési 

készségek és 

kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

  

Műszaki 
készségek és 

kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

  

Számítógép-

felhasználói 

készségek és 

kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

  

Művészi 

készségek és 

kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket.  

  



Egyéb készségek 

és kompetenciák 

Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

  

Járművezetői 

engedély(ek) 

Itt tüntesse fel, rendelkezik-e járművezetői engedéllyel, és ha igen, 

nevezze meg a kategóriáját.  

  

Kiegészítő 

információk 

Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontaktszemélyek, 
referenciák, stb.  

  

Mellékletek  

 

 


