EDUCATIO 2018
Tájékoztató előadás –
KOLLÉGIUMOK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS A DIÁKHITEL

KOLI VAGY ALBÉRLET?
Információk:
 Albikeresés: StudentHousing, Facebook csoportok.

 Kollégium: palyazatok.ehok@pte.hu és pteehok.hu

KOLI VAGY ALBÉRLET?
albérlet
pro

kontra

koli

1. saját szoba
1. fel vannak újítva
2. szabadabb vagy, nem kell fizetned ha 2. olcsóbb és kaphatsz támogatást is
vendéget fogadsz
3. kolis bulik és közösségi élet!
3. Könnyebb elvonulni, ha tanulni akarsz
4. Biztos, hogy nem fogsz unatkozni

1. drágább. 25-40ezerért már lehet saját 1. hangosabb – de ott a tudásközpont, illetve a
szobánk, ha van lakótársunk, de
kialakított tanulóhelyek (Laterum)
felszereltség és méretfüggő.
2. Nem biztos, hogy a blokktársaid a
2. nem biztos, hogy olyan közel van az
kedvenceid lesznek (de lehet együtt
adott karhoz
jelentkezni, és cserélni)

KOLLÉGIUMOK ÁLTALÁBAN
Ár: 9320 forinttól (államis hallgató) vagy 12.000 forinttól (önköltséges hallgató) 18.000
forintig
Pécsen 5 kollégium: Boszorkány, Jakabhegyi, Laterum, Szalay, Szántó

 2-3 fő \szoba, jelentkezők 80-85%át felvesszük, konyha, fürdő felszereltség
 Balassa zárva tart! (Modern Városok Program keretei között megújul – nem lesz kész a
következő szemeszterig)

 1 Szekszárdon
 1 Kaposváron
 1 Szombathelyen

 1 Zalaegerszegen
KÉPEK: pteehok.hu (kívül), pte.hu (belül), kiadvány

JELENTKEZÉS
 Kollégiumot igényelni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges.
 Bármely Kar hallgatója bármely kollégiumba beadhatja a jelentkezését! = lakhat
együtt más karra jelentkező ismerősével is.

BOSZORKÁNY
 Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb? TTK, MIK, BTK
 Mennyibe kerül? 17.475 / 18.000 (állami/önköltséges/hó)

 Szubjektív:
A Bosziban 2-2 fős szobák vannak vizesblokkokkal, viszont csak szintenként
található közös konyha, ám azok még mikróval is fel vannak szerelve.
Komfortzónája a már említettekhez hasonlítható, és nagyon közel van a BTK, TTK,
MIK és GYTK karokhoz. További előnye, hogy a legnagyobb kolibulikra mindig a
Boszorkányban kerül sor, amelyekről sosem marad le az ember, ha ott lakik.

JAKABHEGYI
 Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb? TTK, BTK, MIK, ÁOK, GYTK
 Mennyibe kerül? 9.320/18.000

 Szubjektív:
Egy nagyon jó állapotban lévő épületről beszélünk. A szobák itt 3-3 fősek, így
kettővel több emberrel kell összességében megosztani a terünket, viszont saját
vizesblokk, étkező és konyha tartozik a blokkokhoz. Jóval közelebb van az összes
többi karhoz, mint a Szántó és a szobák is nagyobbak

LATERUM
 Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb? ETK, TTK, ÁOK
 Mennyibe kerül? 9.320 / 12.000

 Szubjektív:
A Laterum Kollégium Uránvárosban található, ennek ellenére rendkívül jó
közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, így a helyi buszjárattal valamennyi
egyetemi kar könnyedén megközelíthető. A kollégiumban 5 fős szobák találhatók,
minden szobához külön vizesblokk valamint hűtő tartozik.

SZALAY
 Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb? KTK, MK, ÁJK

 Mennyibe kerül? 9.320 / 18.000
 Szubjektív:
A PTE egyik legújabb kollégiuma a Szalay László, azaz a korábbi UNIV Kollégium. Az
épület a Kodály- és a Tudásközpont között helyezkedik el, a Zsolnay Negyedtől öt perc
sétára. Pécs egyik legszebb környékén van, viszont a Negyedben elhelyezett
tanszékektől, valamint a közgáztól és a jogi kartól eltekintve elég messze fekszik a többi
egyetemi campustól. Cserébe a közelben található a Központi Tanulmányi Iroda és a
Központi Hallgatói Pályázati Pont. A kollégiumban 3-3 fős szobák vannak blokkonként,
saját konyhával, étkezővel és vizesblokkal. Az összes felsorolt koli közül talán itt van a
legnyugisabb környezet az összes opció közül. Így aki a kolit leginkább tanulásra és
alvásra szeretné használni, ez a legmegfelelőbb választás.

SZÁNTÓ
 Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb? KPVK, ETK, külföldiek, BTK

 Mennyibe kerül? 17.475/18.000
 Szubjektív:
A Szántó van talán legmesszebb a belvárostól. Az Uránvárosban található kollégiumot
nemrég újították fel, ami magán az épületen és a szobákon egyaránt látszik. A KPVK
mellett helyezkedik el, sőt az épületben egy Kormányablak is található, így hivatalos
ügyeink nagy részét lényegében a szomszédban el is tudjuk intézni. 2-2 fős szobák vannak
– egy szárny kivételével –, melyekhez saját vizesblokk és konyha tartozik. Ha a távolság
nem probléma, akkor az egyik legjobb kollégium, viszont ha bárhova szeretnénk menni,
akár szórakozni, akár órákra, akkor egy buszbérlet vásárlása ajánlatos.

VIDÉKI KOLLÉGIUMOK
 Melyik kar hallgatóiból van a legtöbb? ETK, KPVK
 Mennyibe kerül? 9.320/12.000

 Zalaegerszeg: 2-3 ágyas szobák
 Szombathely: 2-5 fős szobák, és apartmanok
 Kaposvár: blokkos rendszerben 2+2 fős apartmanok, apartmanonként külön
vizesblokkal
 Szekszárd: folyosói vizesblokkok, 2-3 ágyas szobák

GYAKORI KÉRDÉS: LAKHATOK-E
ISMERŐSSEL KOLIBAN?
 Van szobafoglalás, de időben kell szólni, úgyhogy bárki lakhat ismerőssel.
 Bármelyik kollégiumba jelentkezhetnek.

 Évközben is lehet szobát cserélni, megegyezéses alapon.
 Üres hely esetén is megoldható az átköltözés.

KÖLTSÉGEK
Kollégium 12.000 Ft
Étel 30.000-40.000 Ft

Buszbérlet 3.475 Ft
Mozi 2.000 Ft
Jegyzet 3.000 Ft

Esti szórakozás 15.000 Ft
ÖSSZESEN: 74.475 Ft.

ÖSZTÖNDÍJAK
Három típus:
 Tanulmányi

 Szociális
 Egyéb: kulturális, sport, …

Az ösztöndíjak akár a teljes havi költségeinket is fedezhetik!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓ AZ
ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
 A PTE EHÖK és a kari Hallgatói Önkormányzatok Facebook oldalait érdemes
bekövetni, hiszen folyamatosan értesítenek a határidőkről.
 Ettől függetlenül érdemes ránézni a PTE és az EHÖK honlapjaira!
 Természetesen több ösztöndíjat is meg lehet egyszerre pályázni, egyik sem zárja
ki a másikat.
 Kollégiumi díj csökkentésére az Esélyegyenlőségi Pályázat jó
 A többi ösztöndíj csak „pénzt ad”

PÉCS ELŐNYEI BUDAPESTTEL SZEMBEN
 Olcsó és jó tömegközlekedés, gyakori és éjszakai járatokkal
 De! Akár egy biciklivel is meg lehet oldani az ide-oda való eljutást, körülbelül 15
perc tekeréssel ott van az ember, ahol akar – gyorsabb, mint a busz, és elkerüli a
tömegnyomort.
 Kis város, egyetemváros, itt mindenki ismer mindenkit. Bulik itt is vannak, mint
Pesten, pezseg a hallgatói élet, és itt esély is van arra, hogy valakivel, akivel a múlt
héten jót beszélgettél, újra találkozol.
 Sok a látnivaló, lehet kirándulni, történelmi város is.
 Sportolási lehetőségek, wakeboard pálya, futás, kondi stb. megfizethető áron.

 Nem egy óriási költség a napi kaja sem – 1.000 forint alatt meg lehet ebédelni

TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJAK
 Tanulmányi ösztöndíj (átlaghoz kötött, nem kell pályázni): 6.000 – 40.000 Ft
 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj: 35.000 Ft

ÖSZTÖNDÍJAK SZOCIÁLIS ALAPON
A szociális ösztöndíjakat csak államis hallgató veheti igénybe.
 Rendszeres szociális ösztöndíj: 6.000-60.000 Ft

 Elsősök kiegészítő alaptámogatása: 24.000 Ft
 Rendkívüli szociális ösztöndíj: 0-minimálbér: nettó 90.000 Ft (egyszeri utalás!)
 Esélyegyenlőségi pályázat (kollégiumi díjat csökkent – általában 100%-os
csökkentés): Kollégiumi díj 100%-a

EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK
 Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj: 20.000-72.000 Ft
 Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj: 35.000 Ft

GYAKORI KÉRDÉSEK
 A Kar által kiírt tandíjcsökkentés már az első befizetés előtt érvénybe lép?

Nem, de a tandíjakat általában több részletre írja ki az egyetem, így – ha számítasz rá érdemes csak az első részletet befizetni először. Ha valaki többet fizetett be,
visszautalják, nem veszik el a pénze.
 Ki adhat le szociális ösztöndíjat?
Bárki, aki államis hallgató.
 Kollégiumi díjcsökkentést (EEP) ki kap?

Hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó és olyan, akinek gyámsága nagykorúsága miatt
szűnt meg.

DIÁKHITEL

A Diákhitel1 kamata félévenként változó, a Diákhitel 2 kamata fix.
A maximum felvehető összeg a Diákhitel 1 esetén februártól 70.000 forintra módosul.

DIÁKHITEL 1 ÉS 2
Milyen kiadások fedezésére alkalmas a Diákhitel1, szabad felhasználású hitel?
 napi megélhetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére (pl. étkezés, utazási költségek fedezése)
 szállás, albérlet, kollégiumi díjak kiegyenlítésére
 egyetemi élethez kapcsolódó kiadásokra (pl. tankönyvek, jegyzetek vásárlására stb.)
 diplomához szükséges nyelvtanulásra, nyelvtanfolyamra

 Erasmus-ösztöndíj kiegészítő finanszírozására

Milyen kiadásokat fedez a Diákhitel2?
 Csak önköltséges hallgatók számára lehetséges, a tandíj fedezésére szolgál.

