Kollégiumi felvételi kérelem a Veszprémi képzési
helyre felvételt nyert első évfolyamos PhD-s
hallgatók részére a 2019/2020/II. tanévre
Név: .................................................…………………..
Neptun kód:
Leendő szak
Kérem üresen hagyni!
Állandó
lakcím:...........................................................................................................................................
Vezetékes telefonszámod:

0

6

Mobil telefonszámod:

0

6

/
/

-

A Te olvasott e-mail címed: ....................................................... @ ...........................................................................................
Személyi igazolvány szám: .......................................................................................................................................................
Eltartód állandó lakcíme, telefonszáma: ....................................................................................................................................
Édesanyád leánykori neve: ……………………………………………………………………………………………………...

Melyik kollégiumba kéred a felvételedet?
(A kollégiumok neve után sorszámot kell írni /1,2,3,4,5,6/, amilyen sorrendben szeretnéd a felvételt.)

Minden kollégiumot kötelező rangsorolni!
Kollégiumi díj
Kollégiumi díj
Kollégiumok a 2019/2020-as tanévre államilag támogatott
önköltséges
hallgatóknak Ft/fő/hó hallgatóknak Ft/fő/hó
Jedlik Ányos Szakkollégium

12.000.-

23.650.-

Központi Kollégium

14.500.-

26.150.-

Hotel Magister 2 ágyas

18.000.-

29.650.-

Hotel Magister 2X2 ágyas

16.000.-

27.650.-

Nereus kollégium (Balatonalmádi)

12.000.-

23.650.-

Várfok kollégium

12.000.-

23.650.-

Bekerülési
sorrend

A kollégiumokról bővebb információt a http://kollegiumok.uni-pannon.hu oldalon találsz.
Ha jelenleg is kollégista vagy, ezt a jelentkezési lapot beküldted február 10-ig és felvételt nyersz PhD
képzésre, akkor maradhatsz a mostani kollégiumi helyeden.
Kivel szeretnél egy szobában kerülni? (Itt jelezd, ha a jelenlegi szobádban maradnál) ..................................
...................................................................................................................................................................................................

Ha kérdésed van a kitöltéssel kapcsolatban, írj a felveteli@vekoll.uni-pannon.hu címre,
vagy hívd a Kollégiumi Irodát 88/800-002!

Kitöltési útmutató
A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása a Kollégiumi Tanács által elfogadott felvételi alapelvek
(http://kollegiumok.uni-pannon.hu) szerint történik. A kollégiumi felvételt beadott hallgatók valamennyien
értesítést kapnak 2019. február 12-től a felvételről, a várakozó listára kerülésről, az elutasításról.
Azon jelentkezőknek, akik jelenleg nem kollégisták
és NEM adtak be kollégiumi jelentkezést a Neptun rendszerben
a 2019/2020/II.-as tanévre, mellékelni kell:
-

1 db igazolvány fényképet, - neved, Neptun-kódod ráírni
A felvételi kérelmet

legkésőbb 2020. február 10-ig kell „Elsőbbségi-Ajánlott” levélben postára adni.
Cím: Pannon Egyetem, Egyetemi Kollégiumi Iroda
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
A késve feladott, hiányos (melléklet hiányzik, nincs minden kollégium rangsorolva vagy a felvételi kérőlap
hiányos) vagy nem a megadott címre feladott kérelmekkel a Kollégiumi Tanács
NEM TUD FOGLALKOZNI !
A felvételi döntésről valamennyi kérelmező írásos értesítést kap az általa megadott e-mail címen.
A felvételi eredmények megtekinthetőek lesznek a http://kollegiumok.uni-pannon.hu internet címen is.
Egyéb módon információt nem áll módunkban adni.

Kötelezettségek, szabályok
Mint kollégiumi felvételt kérő hallgató, tudomásul veszem a következőket:
 A kollégiumokban megüresedő helyeket folyamatosan töltik fel a várakozólistáról, az üres férőhelyek és a
kérelmezők prioritásától függően.
 Ha a várakozólistás helyemet lemondom, akkor a listáról kikerülök, ezzel a beadott kollégiumi
jelentkezésem érvényét veszti és a lakhatási támogatásra való jogosultságom is megszűnik.
 Ha - mint a várakozólistán soron következő - a férőhelyet a kiértesítés után mondom le és a férőhely az
adott hónapban üres marad, akkor a mindenkori kollégiumi önköltségi díjat ki kell fizetnem.
 Ha kollégiumi férőhelyemről lemondok, a tanév hátralevő részében lakhatási támogatásra nem tarthatok
igényt.
A kiértesítés a megüresedő férőhelyek folyamatos feltöltéséről a Neptunban és a Kollégium honlapján történik.
Alulírott nyilatkozom, hogy a képzési helyemen vagy annak 20 km-es távolságán belül sem én, sem
eltartóm nem rendelkezik lakóingatlannal.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................. , 20…. …..…. ……
________________________
a kérelmező aláírása

Ha kérdésed van a kitöltéssel kapcsolatban, írj a felveteli@vekoll.uni-pannon.hu címre,
vagy hívd a Kollégiumi Irodát 88/800-002!

