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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Miskolci Egyetem a „FŐNIX ME” – Megújuló Egyetem felsőoktatási intézményi fejlesztések a 

felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című,  

EFOP 3.4.3-16-2016-00015 azonosítószámú projekt keretében pályázatot ír ki  

szintfelelősi ösztöndíj pályázat feladatok ellátására a Bolyai Kollégium kollégiumi épületek 

egy-egy szintjén. 

A pályázati felhívás célja: 

 A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében 

 A felsőoktatási lemorzsolódás csökkentése, többek közt a hátrányos helyzetűek 

körében 

 Hallgató elégedettség növelése a hallgatói lakhatási körülmények javítása által 

Szintfelelős feladata: 

 Házirend betartatása 

 kortárs segítői tevékenység végzése, különösen a hátrányos helyzetűek körében a 

felsőoktatási lemorzsolódás csökkentése céljából 

 Kapcsolattartás a szintfelelősi rendszer koordinátoraival 

 Szintfelelősi gyűlésen való részvétel 

 Meghibásodások jelentése a portán és az épület gondnokának 

 Jelzi észrevételeit a tisztasággal, takarítással kapcsolatban a gondnokságnak 

 Gondoskodik a közösségi helyiségek rendeltetésszerű használatáról 

 Portaszolgálat munkájának segítése 

 Gondoskodik az épületekben lakó hallgatók 23:00 óra utáni zavartalan pihenéséről 

 A kollégiumok működtetésénél felmerülő problémák megoldásában aktív 

közreműködés 
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Jelentkezés feltételei és a jelentkezés menete: 

 

 A jelentkező a 2021/2022 tanév 1. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik 

 A jelentkező a 2021/2022 tanévben a Bolyai Kollégium lakója 

 Jelentkezni lehet a mellékelt pályázati lap kitöltésével (pályázati lap megtalálható a 

www.kollegium.uni-miskolc.hu weblapon és a portákon) a pályázati kapcsolattartóknál 

elektronikus úton a lent megadott e-mail címeken. 

 Jelentkezés határideje: 2021. október 08. (péntek) 9 óra 

 A jelentkező ellen nem folyhat fegyelmi eljárás és nem lehet hatályban elmarasztaló 

fegyelmi határozat vele szemben 

 A jelentkező nem rendelkezhet igazgatói vagy gondnoki figyelmeztetéssel az elmúlt 2 

félévben 

 

Szükség esetén személyes elbeszélgetés után kerülnek kiválasztásra a szintfelelősök, 

melynek időpontja várhatóan 2021. október 11, bővebb tájékoztatást a jelentkezés 

lezárása után e-mailben kapnak a pályázók. 

A pályázatok elbírálása bizottság által a pályázati lapon megadott információk alapján 

történik. 

Az eredményről e-mailben kapnak értesítést a jelentkezők 2021. október 12-ig (kedd). 

A szintfelelősi feladatok 2021. október 15-től 2021. december 14-ig szól. 

Díjazás: 20000Ft/hó ösztöndíj 

 

Pályázati kapcsolattartó:  Juhosné Kovalik Nikolett e1e2gond@uni-miskolc.hu 

 Szabó Péter kollszp@uni-miskolc.hu 
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