
Kar Képzés név Kar Pályázó (fő) Sikeres pályázó (fő) Teljes kifizetés a félévben (Ft)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, média-, mozgókép és kommunikációtanár]] Bölcsészettudományi Kar 118 92 15 174 320 Ft                                            

Természettudományi Kar edző (atlétika) (BSc) Természettudományi Kar 61 45 10 039 930 Ft                                            

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] Művészeti Kar 45 37 5 497 240 Ft                                               

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-tanár]]] Műszaki és Informatikai Kar 18 14 2 513 000 Ft                                               

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] Állam- és Jogtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar 7 5 749 560 Ft                                                  

Műszaki és Informatikai Kar szerkezet-építőmérnöki (MA) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 10 8 1 580 320 Ft                                               

Bölcsészettudományi Kar tanári [5 félév (angoltanár; magyartanár)] (MA) Egészségtudományi Kar 13 5 729 400 Ft                                                  

Közgazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozási) (FOKSZ) Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar 6 5 101 164 Ft                                                  

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] Összeg 278 211 36 384 934 Ft                                            

Állam- és Jogtudományi Kar állam- és jogtudományi doktori (PhD)

Bölcsészettudományi Kar germanisztika (német nemzetiségi) (BSc)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]]

Természettudományi Kar biológiai tudományok doktori képzés (PhD)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár, könyvtárostanár]]

Bölcsészettudományi Kar néprajz (BA)

Természettudományi Kar földrajz (BSc)

Művészeti Kar osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; kóruskarnagyművész-tanár]]]

Természettudományi Kar biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) - testnevelő tanár (osztatlan)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar emberi erőforrás tanácsadó (MA)

Természettudományi Kar programtervező informatikus (BSc)

Közgazdaságtudományi Kar pénzügy és számvitel (pénzintézeti) (FOKSZ)

Bölcsészettudományi Kar politikatudomány (MA)

Bölcsészettudományi Kar tanári [5 félév (földrajztanár; német- és nemzetiséginémet-tanár)] (MA)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]]

Bölcsészettudományi Kar germanisztika (BA)

Bölcsészettudományi Kar pszichológiai tudományok doktori képzés (PhD)

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szőlész-borász (FOKSZ)

Művészeti Kar zenetanár osztatlan (ének-zene tanár; zeneismeret-tanár) 

Műszaki és Informatikai Kar Környezetmérnöki (duális) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); magyartanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; erkölcstan- és etikatanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyartanár]]

Természettudományi Kar informatikatanár - matematikatanár (osztatlan)

Egészségtudományi Kar - Pécs ápolás és betegellátás (mentőtiszt) (BA)

Műszaki és Informatikai Kar gépészmérnöki (duális)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

Művészeti Kar előadó-művészet (klasszikus orgona) (BSc)

Művészeti Kar tanári [2 félév [zeneművésztanár (énekművész-tanár)]] (MA)

Bölcsészettudományi Kar emberi erőforrás tanácsadó (MA)

Bölcsészettudományi Kar pszichológia (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan)]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; hon- és népismerettanár]]

Bölcsészettudományi Kar romanisztika (olasz) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, földrajztanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); német és nemzetiségi német nyelv és kult...

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]]

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]]

Művészeti Kar előadóművészet (klasszikus hegedű) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv és kult...

Egészségtudományi Kar - Pécs egészségtudományi doktori (PhD)

Általános Orvostudományi Kar klinikai idegtudományi doktori képzés (PhD)

Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszertudományok doktori (PhD)

Természettudományi Kar földtudományi (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]

Természettudományi Kar Kémiai tudományok doktori képzés (PhD)

Bölcsészettudományi Kar anglisztika (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; etikatanár]]

Művészeti Kar tanári [2 félév [zeneművésztanár (zongoraművész-tanár)]] (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, magyartanár]]

Bölcsészettudományi Kar kommunikáció- és médiatudomány (MA)

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szociális munka (BSc)

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]]

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); testnevelő tanár]]

Természettudományi Kar fizikai tudományok doktori képzés (PhD)

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]]

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar óvodapedagógus (BA)

Művészeti Kar képzőművészeti doktori képzés (PhD)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [trombitatanár]]]

Természettudományi Kar kémiatanár - matematikatanár (osztatlan)

Természettudományi Kar  matematika (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]]

Egészségtudományi Kar - Kaposvár egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, matematikatanár]]

Művészeti Kar zenetanár osztatlan (orgona)

Műszaki és Informatikai Kar építész (osztatlan)

Egészségtudományi Kar - Pécs fizioterápia (MA)

Természettudományi Kar fizikus (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára]]

Bölcsészettudományi Kar néprajz és kuturális antropológiai tudományok doktori képzés (PhD)

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar közösségszervezés (BA)

Bölcsészettudományi Kar romanisztika (francia) (BA)

Művészeti Kar előadó-művészet (klasszikus hegedű) (BSc)

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); matematikatanár]]

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]]

Természettudományi Kar biológiatanár (egészségtan) - testnevelő tanár (osztatlan)

Természettudományi Kar matematikatanár - ének-zene tanár (osztatlan)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, testnevelő tanár]]

Közgazdaságtudományi Kar gazdálkodás- és szervezéstudományok doktori képzés (gazdálkodás- és szerveztéstudományok) (PhD)

Bölcsészettudományi Kar történelemtudományok doktori képzés (PhD)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [klarinéttanár]]]

Művészeti Kar klasszikus hangszerművész (gitár) (MA)

Művészeti Kar zenetanár osztatlan (magánének)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene tanár]]

Természettudományi Kar földtudományi (Bsc)

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]]

Természettudományi Kar edző (kézilabda) (BSc)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [zongoratanár]]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár (egészségtan); latin nyelv és kultúra tanára]]

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); földrajztanár]]

Természettudományi Kar szőlész-borász mérnöki (BA)

Általános Orvostudományi Kar biotechnológia (MA)

Művészeti Kar klasszikus hangszerművész (hegedű) (MA)

Bölcsészettudományi Kar szlavisztika (horvát) (BA)

Természettudományi Kar vegyész (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár ]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, könyvtárostanár]]

Művészeti Kar klasszikus énekművész (operaének) (MA)

Bölcsészettudományi Kar neveléstudományi (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára]]

Egészségtudományi Kar - Zombor ápolás és betegellátás (ápoló) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]

Műszaki és Informatikai Kar építész (MA)

Természettudományi Kar tanári [5 félév (kémiatanár; matematikatanár)] (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan)]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár, hon- és népismerettanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár]]

Művészeti Kar zenetanár osztatlan (fuvola)

Közgazdaságtudományi Kar regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola képzése (PhD)

Bölcsészettudományi Kar régészet (BA)

Műszaki és Informatikai Kar építészmérnöki (Bsc)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, média-, mozgókép és kommunikációtanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár é...

Művészeti Kar előadóművészet (klasszikus gitár) (BA)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; ének-zene tanár]]

Műszaki és Informatikai Kar villamosmérnöki (Bsc)

Művészeti Kar tanári [4 félév [zenetanár (ének-zene tanár)]] (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; matematikatanár]]

Művészeti Kar előadó-művészet (klasszikus fuvola) (BSc)

Művészeti Kar előadó-művészet (klasszikus trombita) (BA)

Egészségtudományi Kar - Pécs népegészségügyi (MA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár, média-, mozgókép és kommunikációtanár]]

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; testnevelő tanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [magyartanár, könyvtárostanár]]

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]]

Közgazdaságtudományi Kar gazdálkodástani Doktori Iskola képzése	(angol nyelven) (PhD)

Műszaki és Informatikai Kar építőművész (MA)

Természettudományi Kar informatikatanár - testnevelő tanár (osztatlan)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

Bölcsészettudományi Kar közösségszervezés (humánfejlesztés) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]]

Művészeti Kar zenetanár osztatlan (klarinét)

Általános Orvostudományi Kar klinikai orvostudományok doktori képzés (PhD)

Művészeti Kar klasszikus hangszerművész (zongora) (MA)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [magánénektanár]]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár]]

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fuvolatanár]]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; francia nyelv és kultúra tanára]]

Bölcsészettudományi Kar szociológiai tudományok doktori képzés (PhD)

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanító [nemzetiségi tanító (német)] (BA)

Művészeti Kar osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [harsonatanár]]]

Bölcsészettudományi Kar tanári [5 félév (magyartanár; mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár)] (MA)

Természettudományi Kar alkalmazott matematikus (MA)

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanító [nemzetiségi tanító (német)] BA

Bölcsészettudományi Kar közösségszervezés (kulturális közösségszervezés) (BA)

Egészségtudományi Kar - Zalaegerszeg ápolás és betegellátás (gyógytornász) (BA)

Bölcsészettudományi Kar romológia (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [11 félév [magyartanár, francia nyelv és kultúra tanára]]

Természettudományi Kar edző

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]]

Művészeti Kar zenetanár osztatlan (ütőhangszer)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; etikatanár]]

Bölcsészettudományi Kar neveléstudományok doktori képzés (PhD)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár (természettudományi gyakorlatok)]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár, német nyelv és kultúra tanára]]

Természettudományi Kar biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) - földrajztanár (osztatlan)

Műszaki és Informatikai Kar villamosmérnöki (duális)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok); német nyelv és kultúra tanára]]

Műszaki és Informatikai Kar építészmérnöki (duális)

Művészeti Kar előadóművészet (klasszikus zongora) (BA)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; erkölcstan- és etikatanár]]

Művészeti Kar előadó-művészet (klasszikus ének) (BSc)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár]]

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára, könyvtárostanár]]

Természettudományi Kar edző  (BA)

Általános Orvostudományi Kar elméleti orvostudományok doktori képzés (PhD)

Természettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi gyakorlatok); matematikatanár]]

Művészeti Kar előadóművészet (klasszikus orgona) (BA)

Bölcsészettudományi Kar közösségszervezés (ifjúsági közösségszervezés) (BA)

Természettudományi Kar tanári [5 félév (biológiatanár; matematikatanár)] (MA)

Egészségtudományi Kar - Kaposvár egészségügyi gondozás és prevenció (védőnő) (BA)

Műszaki és Informatikai Kar építőmérnöki (duális)

Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]]


