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Pályázati felhívás 

hallgatói mentor ösztöndíjra 
 

A Gazdaságtudományi Kar Dékáni Titkársága pályázatot ír ki speciális ösztöndíjra a 

Gazdaságtudományi Kar valamennyi szakán aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója számára, a 

2021/22-es tanév II. félévére alap- és mesterszakon, szakonként 1-1 fő részére. 

A kari ösztöndíj a felsőoktatási intézmény saját bevétele terhére, pályázati úton, meghatározott 

időre folyósított, nem kötelező juttatás. A Kari ösztöndíjat nyert hallgatók névsorát nyilvánosságra 

kell hozni. A Hallgatói Mentor ösztöndíjat havi rendszerességgel kell a hallgató számára kifizetni. 

Az elvárt munkaidő napi kettő óra, azaz összesen heti 10 óra. Az ösztöndíjat elnyert hallgatónak 

jelenléti ívet kell vezetnie az elvégzett feladataik megjelölésével, és minden hónap végén szakmai 

beszámolót kell készíteniük, amit a Pentor Program szakmai vezetőjének kell leadniuk. 

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap (2022. február 01-jétől 2022. június 30.) 

Az ösztöndíj összege 32.000,- Ft/hó. 

 

Ellátandó feladatok: 

 a Gazdaságtudományi Karon megvalósuló Pentor Programba való aktív bekapcsolódás 

 az oktatói mentorok munkájának támogatása, kiegészítése 

 GTK hallgatóinak, azon belül szaktársainak mentorálása 

 Pentor Program keretében létrejövő események és rendezvények megszervezésébe és 

megvalósításába való bekapcsolódás 

 a Pentor Program fejlesztésébe való bekapcsolódás 

 tevékenységének adminisztrációja 

 a hallgatói mentorok számára szervezett képzésekben való részvétel 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•mentorálási tevékenységben szerzett tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

• kommunikációs és szervező képesség 

• empatikus hozzáállás 

• problémamegoldó képesség 

• önállság és felelősségtudat 

• kezdeményezőkészség 

• csapatmunkában történő együttműködési képesség 

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, dokumentumok: 

• Kitöltött és aláírt pályázati űrlap 

• Fényképes önéletrajz 

• Motivációs levél 
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A pályázat részeként opcionálisan benyújtandó iratok, dokumentumok: 

• Ajánlólevél 

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatokat a Moodle rendszerbe 

(Domumentumok/Hivatalos dokumentumok/Ösztöndíjak/Hallgatói mentor pályázat) kell 

feltölteni 2022. január 21. 12:00 óráig. 

A beérkezett pályázatokat 2022. január 31-ig bírálja el a Pentor Program szakmai bizottsága. 

A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést. 

A pályázattal kapcsolatos további kérdésekkel a Pentor Program szakmai vezetőjéhez, Dr. Darida 

Zsuzsához fordulhatnak a darida.zsuzsa@gtk.uni-pannon.hu címen. 

 

Veszprém, 2021. január 12. 

 

 

 

 Dr. Fehérvölgyi Beáta 

 dékán 
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