Melyik kollégiumba kéred a felvételedet?

PÓT Kollégiumi felvételi kérelem
első évfolyam (1. aktív félév)
2020/2021-es tanév, Zalaegerszegi kampusz

Minden kollégiumot rangsorolni kell!

Név: ...........................................…………………..

Térítési díj Ft/fő/hó Térítési díj Ft/fő/hó

Kollégium

Szak

Gaspa Kollégium

Állami ösztöndíjas
hallgatóknak

Önköltséges
hallgatóknak

12.500

24.150.-

Igényelem az
elhelyezés

A kollégiumokról bővebb információt a http://kollegiumok.uni-pannon.hu oldalon találsz.

Kérem üresen hagyni!
Állandó lakcím: ........................................................................................................................
Eltartód telefonszáma:
Mobil telefonszámod:

/
/

Mellékelni kell:

-

1 db igazolványképet (neved, szakod ráírni),

-

lakcímet igazoló kártya másolatát.

-

A Te olvasott e-mail címed: .................................... @ ............................................................
Személyi igazolvány szám: .....................................................................................................
Eltartód állandó lakcíme: .........................................................................................................
Anyád leánykori neve: ............................................................................................................
Kivel szeretnél egy szobába kerülni? (Név, szak)
.................................................................................................................................................

A felvételi kérelmet
legkésőbb 2020. szeptember 5-ig kell
„Elsőbbségi-Ajánlott” levélben postára adni.
A borítékra írd rá: PÓT Kollégiumi felvétel - GKZ
Cím: Pannon Egyetem, Gaspa Kollégium
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A H épület

Ha kérdésed van a kitöltéssel kapcsolatban
írj a cseh.violetta.judit@zek.uni-pannon.hu címre, vagy
hívd a Kollégiumi Irodát: 92/509-912!

Tudnivalók

Kötelezettségek, szabályok

A kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása a Kollégiumi Tanács által elfogadott, A
kollégiumi jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendje — Veszprém —
szerint történik. (I. évf. meghatározó a felvételi pontszám).

Mint kollégiumi felvételt kérő hallgató, tudomásul veszem a következőket:

A késve feladott, hiányos vagy nem a megadott címre feladott kérelmek formai
hibásnak minősülnek és elutasításra kerülnek!
A felvételi döntésről valamennyi kérelmező írásos értesítést kap az általa beküldött és
felbélyegzett válaszborítékban 2020. szeptember 7-től.
A felvételi eredmények megtekinthetőek lesznek a http://kollegiumok.uni-pannon.hu oldalon is.
Egyéb módon információt nem áll módunkban adni.
A helyhiány miatt elutasított kérelmezők közül meghatározott létszámú várakozólista készül.
(A megüresedő helyeket folyamatosan töltjük fel az üres férőhelyek és a kérelmező
prioritásától függően.)
Az érvényes kollégiumi jelentkezést beadott, de felvételt nem nyert valamennyi hallgató
bekerül a Lakhatási Támogatást igénylők csoportjába, külön igényelni nem kell!
Ahhoz, hogy lakhatási támogatásban részesülhess, a „Rendszeres szociális támogatás
ösztöndíj” pályázatot a Neptun rendszeren keresztül le kell adnod a pályázati időszakban.

 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. A 2020/2021-as tanévben kollégiumi férőhelyre a tanév közbeni pótjelentkezési
lap leadása után tarthatok ismét igényt.
 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.
 Ha a férőhelyemre nem tartok igényt és ezt nem jelzem a felvételi értesítőben jelzett
időpontig, az adott kollégiumra vonatkozó 2020 szeptemberi kollégiumi díjat köteles
vagyok megtéríteni.
 Ez a kollégiumi jelentkezés akkor érvényes, Ha pótfelvételi eljárás keretén belül nyertem
felvételt a Pannon Egyetem Zalaegerszegi kampuszára.
A kiértesítés a megüresedő férőhelyek folyamatos feltöltéséről e-mailben és a Kollégiumi
Iroda honlapján történik (http://kollegiumok.uni-pannon.hu).
Alulírott nyilatkozom, hogy a képzési helyemen vagy annak 20 km-es távolságán belül sem
én, sem eltartóm nem rendelkezik lakóingatlannal.

A felvételi kérelmet
legkésőbb 2020. szeptember 5-ig kell
„Elsőbbségi-Ajánlott” levélben postára adni.
A borítékra írd rá: PÓT Kollégiumi felvétel - GKZ
Cím: Pannon Egyetem, Gaspa Kollégium
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A H épület

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beírt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ...................................., 2020. ……………. ……

________________________
a kérelmező aláírása

Ha kérdésed van a kitöltéssel kapcsolatban
írj a cseh.violetta.judit@zek.uni-pannon.hu címre, vagy
hívd a Kollégiumi Irodát: 92/509-912!

