1. Galéria
2. Sztehetségpont
 Köszöntő

KÖSZÖNTŐ
A Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont egy elérhetetlen, ám nélkülözhetetlen célkitűzéssel indult útjára:
felkutatni a régióban mindazon fiatalokat, akik valamilyen területen kiemelkedő képességgel rendelkeznek, és akik
igényt tartanak arra, hogy önmegvalósítási törekvéseikben támogatást kapjanak. Segítséget nyújtani számukra,
hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.
A cél elérhetetlen, hiszen minden mondat elejére oda lehetne írni, hogy „a rendelkezésünkre álló keretek között”.
Ám csupán az anyagi források végesek, a projektben közreműködő munkatársak lelkesedése végtelen. Mi lehetne
lelkesítőbb vállalkozás egy tudományegyetemen, mint az igazán motivált hallgatókkal, vagy jövendő hallgatókkal
való foglalatosság.
A Szegedi Tudományegyetem a tehetséggondozás területén komoly tradíciókkal rendelkezik, és a múlt tapasztalatait
figyelembe véve kívánja e téren tevékenységét erősíteni. Ennek érdekében támogatta a Szegedi Tehetséggondozó
Tanács felállítását, csatlakozott a tehetségpontok országos rendszeréhez, és emiatt működteti az ebben a
tájékoztató kiadványban felvázolt programot.
Bízunk abban, hogy egyre többen kívánják igénybe venni szolgáltatásainkat, legyen szó a projekt keretében
létrehozott információs rendszerről, a tehetséggondozó könyvtár igénybevételéről, tréningekről. Annak is örülünk,
ha valaki csupán egy általunk kínált érdekes előadás meghallgatására vállalkozik. A tehetség megjelenési formája
végtelen, és ehhez az evidenciához ragaszkodva igyekeztünk széles szolgáltatási kínálatot kialakítani, mely
reményeink szerint sokak hasznára válik.
Prof. Dr. Badó Attila
Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke
és az SZTE Tehetségpont vezetője



„Egy pont Neked…” A Tehetséggondozás Szegedi útja

„EGY PONT NEKED…” A TEHETSÉGGONDOZÁS SZEGEDI ÚTJA
A 2008-ban megalakult SZTE Tehetségpont célja a Szegedi Tudományegyetemen
működő tehetséggondozó programok összefogása, a tehetséges hallgatók felkutatása és
támogatása.
A Csermely Péter biokémikus professzor által vezetett Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezésére kialakult,
ma már több mint 450 tehetségpontot tömörítő országos, sőt határon is átnyúló hálózat tagjaként az SZTE
Tehetségpont számos anyagi és más lehetőséget tud adni a hallgatóknak. A szervezet által összefogott ösztöndíjak és
alapítványok között találjuk a Pro Talentis Universitatis Alapítványt is, amely célzatosan igyekszik megsokszorozni a
szervezet forrásait.
A 2006-ban megalakult Szegedi Tehetséggondozó Tanács a legfőbb döntéshozó szerv, amely irányelveket, célokat
fogalmaz meg, a Tehetségpont pedig végrehajtja azokat. A tanács elnöke Badó Attila jogászprofesszor, tagjai között
találjuk Telegdy Gergelyt, Lékó Péter nemzetközi sakknagymestert, Balogh Elemér alkotmánybírót, Hatvani László
professzort, Szalay István főiskolai tanárt, egykori polgármestert, Sófi Józsefet, az SZTE Sófi József a Szegedi
Tehetségekért Alapítvány létrehozóját és Járai Zsigmondot, a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnökét,
korábbi jegybankelnököt. A Tehetségpont 2011. októberében elindította a sztehetseg.hu interaktív honlapot, ezen
keresztül nyújthatnak be pályázatokat a tagok. Új tehetséggondozó rendszere, az évente kiírt Kiválósági lista
keretében külön rangsorban értékelik az alap- és mester-, illetve osztatlan képzés hallgatóit, a sportolókat és
művészeket, valamint a doktoranduszokat. A hallgatói teljesítmények függvényében bronz-, ezüst- és aranyfokozatú
tagság érhető el. Az egyes szintekhez megfelelő kedvezmények is társulnak, az ingyenes vagy kedvezményes
színház-,sport-, vagy például az aranyfokozatúaknak járó JATE Klub-bérletektől a Tehetségpontkönyvtáron át az
olyan szolgáltatásokig, mint a mentorálás vagy a banki tanácsadás.
Arendszer célja egy motiváló rangsor kialakítása a hallgatóknak, a kedvezmények arra ösztönzik a tagokat, hogy
minél jobb teljesítményekkel minél magasabb fokozatot érjenek el. A Tehetségpont szeretné, ha a távolabbi jövőben
a végzősök a Kiválósági listán elfoglalt helyük alapján előnyt élveznének a munkaerőpiacon. Először 2012. április 27én osztottak Talent-ösztöndíjakat a Szegedi Tehetséggondozó Tanács, Szeged Megyei Jogú Város, az SZTE Doktori
Intézet, a Pro Talentis Alapítvány, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, SZTE Esélyegyenlőséget
Biztosító Bizottsága, továbbá cégek támogatása alapján.A.M.

TEHETSÉGGONDOZÁS A TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 PROJEKT KERETÉBEN
(A TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 azonosítószámú projekt, Tehetséggondozási alprojekt összefoglaló előadása ide kattintva letölthető (pps)
[A fájl a Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap tartalma/ Letölthető doksik/TÁMOP_záró útvonalon elérhető]



Szolgáltatások, tevékenység

SZOLGÁLTATÁSOK, TEVÉKENYSÉG
KEDVEZMÉNYEK
Az SZTE Tehetségpont Kedvezménykártyája a Kiválósági lista nyertes hallgatóit illeti meg, akik egy tanéven
át használhatják azt a Tehetségpont oldalán feltüntetett helyeken.
A kedvezményeket a 2017/2018-as tanévben használhatjátok, amelyeket folyamatosan bővítünk.
Kérdés esetén keressetek minket emailben vagy telefonon!
Email-cím: sztehetseg@gmail.com
Telefonszám: 62/ 544-696

TEHETSÉGPONT KÖNYVTÁR
HALLGATÓI TRÉNINGEK
Az SZTE Tehetségpont 2010 óta szervez különböző tematikájú 1- és 2- napos tréningeket és intenzív
kurzusokat, mely során olyan tudásra és tapasztalatokra tehetnek szert a hallgatók, ami a hagyományos
oktatás keretei között nem történhetne meg.
A tréningeken való részvétel ingyenes az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára. A
soron következő tréningek időpontjai és tematikái a honlapon kerülnek kiírásra, regisztrációs lehetőség is
szintén az online felületen biztosított.
A rendszeresen megszervezett tréningek tematikái közé tartozik a személyiségfejlesztés- és önismeret,
prezentációs technikák, hatékony problémamegoldás, asszertív kommunikációs technikák, állásinterjú
technikák, autógén stressz-kezelés, projekt- és pályázatírási ismeretek, hatékony kommunikáció, és a
pályatervezés.

SZTEHETSÉG KABINET, KÉPESSÉGFELMÉRÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVEREK HASZNÁLATÁVAL
A TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015 azonosítószámú projekt, Tehetséggondozási alprojekt keretében hozta
létre az SZTE Tehetségpont a számítógép kabinetet. A kabinet az egyetem Honvéd téri épületében került
kialakításra. Együttműködve az SZTE Karrier Irodával, Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központtal és az
Idegen nyelvi Kommunikációs Intézettel, számos számítógépes kurzus, tanfolyam elvégzésére van
lehetőség. A kurzusok mellett, előzetes időpont egyeztetés után lehetőség van három különböző
képességfelmérő teszt kitöltésére, számítógépes szoftver használatával. A teszt eredményekkel a hallgatók
további felvilágosítást nyerhetnek saját képességeikről, kompetenciáikról. Három mérőeszköz segítségével
–egy komplex intelligenciateszt, egy ötfaktoros személyiség teszt, és egy vezetői készségek mérésre
szolgáló teszt – a hallgatók jobban beazonosíthatják azokat a területeket, melyeken továbbfejlődhetnek és
megtanulhatják saját személyiségük eszköztárát – így hosszú távon is a lehető legjobbat és legtöbbet
tudják majd kihozni magukból, kiaknázhatják a bennük rejlő potenciált.

TANÁCSADÁS (Üres menüpont)
MENTORÁLÁS (Üres menüpont)
TEHETSÉG HÍD PROGRAM
A Szegedi Tehetség-HÍD Program (HÍD: Hallgatók Ígéretes Diákokból) a magyar középiskolai-egyetemi
tehetséggondozás szolgálatában áll, célja a középiskolás tehetségek felkarolása. Hathatós eszközökkel
(50.000 forintos egyszeri tanulói ösztöndíj, mentori támogatás, nyári tábor, egyetemi szakkollégiumi
lehetőség, Kemény Dió Konferencia) segít, hogy ezek a diákok a középiskola – egyetem váltás folyamatát
kibontakozásuk újabb lehetőségeként élhessék meg.
4.1.5612 verzió
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Tehetséggondozást Támogató Alapítványok

TEHETSÉGGONDOZÁST TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNYOK
PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY
SÓFI JÓZSEF A SZEGEDI TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÓFI JÓZSEF A SZEGEDI TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY
A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány 2001. január 2-án jött létre,
és eddig több mint 7 millió forint ösztöndíjjal jutalmazta az egyetem legjobb hallgatóit.
A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány célja a legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményt
nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi Tehetségpont
részeként működő Sófi Ösztöndíj további lényeges célja a hallgatók eredményeinek erkölcsi elismerése, és
jövőbeni életpályájuk nyomon követése, elősegítése.
Az alapítvány eddig több mint 8 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem
legjobbjait. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a
repüléstudomány és rakétatechnika tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el az alapítvány
munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb állami kitüntetés. A Sófi
Alapítvány tizenegy éve végzett egyedülálló tevékenységével és komplex értékelési rendszerével elérte, hogy
ösztöndíja a legnagyobb elismerésnek számít a magyar felsőoktatásban. A 2011-2012-es tanévben
kilencedik alkalommal írja ki ösztöndíj pályázatát a szegedi egyetem hallgatói számára.



Szegedi Tehetséggondozó Tanács

SZEGEDI TEHETSÉGGONDOZÓ TANÁCS
A Szegedi Tudományegyetem és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szegedi
tehetséggondozás eredményeinek megőrzése és fejlesztése érdekében összehangolni igyekszik a
középiskolás, valamint az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló tehetségek felkarolását,
gondozását. E cél elérésének egyik eszközeként 2006-ban alapították meg a Tehetséggondozó
Tanácsot.
A Tanács feladatai közé tartozik:
* a tehetséggondozás irányelveinek lefektetése
* tehetséggondozó programokban, pályázatok, ösztöndíjak elbírálásában való részvétel
*a jelenlegi programhoz, illetve a program jövőbeni folytatásához szükséges tőkebevonás módjának
kidolgozása, áttekintése
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács számos módon törekszik a tehetséges hallgatók támogatására. E célból
többek között a Szegedi Tudományegyetem, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, és hazai vállalkozások
által nyújtott anyagi támogatásból több „Talent” ösztöndíjat hozott létre. Az ösztöndíj pályázatok 2006 óta
kerülnek kiírásra. Az eltelt időszakban 311 egyetemi hallgató és középiskolás diák részesült támogatásban,
összesen mintegy 20 millió Forint értékben.
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke

Badó Attila

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagjai

Balogh Elemér

Hatvani László
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Járai Zsigmond

Lékó Péter

Telegdy Gergely

Sófi József

Várkonyi Andrea

Titkár: Dr. Görög Márta
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3. Kiválósági Lista
 A Kiválósági Listáról

Szalay István

A KIVÁLÓSÁGI LISTÁRÓL
Kiváló tanulmányi eredményeket értél el? Büszke vagy eddig elért tudományos / kutatási eredményeidre,
TDK/OTDK sikereidre?
Csatlakozz a SZTEhetség közösséghez és légy az SZTE Tehetségpont kiváló tagja!
Mi?
SZTE Tehetségpont kiválósági lista a Szegedi Tudományegyetem legkiválóbb hallgatóinak kitüntetését és
jutalmazását szolgálja, valamint ösztönzi az egyetem minden hallgatóját jobb tanulmányi eredmények
elérésre.
Az SZTE Tehetségpont Kiválósági Listához társul a TALENT Öszöndíj is, melynek az aktuális mértékét a
Szegedi Tehetséggondozó Tanács határozza meg minden félévben.
Bővebben?
Minden szemeszterben kiírjuk az SZTE Tehetségpont Kiválósági lista pályázatát (figyeld a honlapunkat!)
Két különálló kategóriában lehet pályázni: BA-MA-osztatlan képzésben résztvevők, PhD-hallgatók
A pályázatok elbírálását követően válhatsz kiváló SZTE Tehetségpont taggá, három fokozatban: arany, ezüst,
és bronz
A tagság igazolását és a kedvezmények igénybevételéhez Tagsági kártyát biztosítunk
Hogyan lehetsz SZTE Tehetségpont tag?
Regisztrálj!
Pályázz!
A pályázati űrlap és a szempontrendszer a SZTE Tehetségpont honlapján érhető el, mindig az akutális
pályázati felhívásban feltüntetett időszban. A pályázat benyújtása online történik, azonban bizonyos
mellékletek és az adatlap leadása személyesen történik.
Az SZTE Tehetségpont kiválósági lista egyedülálló kedvezményrendszerét folyamatosan fejlesztjük.

Évente egy alkalommal kerül kiírásra a pályázat és így lehetőség nyílik az SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére! Az ösztöndíjat a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzatával, a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve biztosítja, A
TALENT ösztöndíj pályázatok elbírálása az SZTE Tehetségpont kiválósági lista szempontrendszere szerint
történik.
A szempontrendszer szerinti legmagasabb pontszámot elérő hallgatók az adott félévben a Szegedi
Tehetséggondozó Tanács döntésétől függően 20 és 100 ezer Ft közötti egyszeri támogatásban részesülnek.

További információ a kiválósági listáról:
A kiválósági lista a Szegedi Tudományegyetem legkiválóbb hallgatóinak kitüntetését és jutalmazását szolgálja, valamint
ösztönzi az egyetem minden hallgatóját jobb tanulmányi eredmények elérésre, tehetségük fejlesztésére.
Kizárólag Tehetségpont tagok válhatnak SZTE Tehetségpont kiváló tagokká.
A hallgatók évente két alkalommal nyújthatnak be pályázatot a kiválósági listára, múltbeli teljesítmény alapján:




I. félév eredményei: pályázat benyújtási határideje minden évben február közepe (eredmények kihirdetése 3 hét
után, márciusban)
II. félév eredményei alapján: október eleje (eredmények kihirdetése 3 hét után, október végén)

A hallgatók egyszerre csak egy kategóriában szerepelhetnek a kiválósági listán, de amennyiben egy hallgató jogosult
több kategóriában is indulni, két pályázatot is lehetséges benyújtani elbírálásra.
A benyújtott pályázati anyagot tartalmilag bíráló bizottság és/vagy szakmailag egy szakmai zsűri ellenőrzi.



GYIK

GY.I.K. - Gyakran ismételt kérdések
és
Pályázati Űrlap kitöltési útmutató
Általános tudnivalók
Elektronikus űrlap kitöltése
A technika ördöge miatt egyelőre sajnos az elektronikus űrlapon egyelőre nem kitölthetőek a legutóbbi két
félév eredményei (átlagok és ösztöndíjak). A problémát igyekszünk mielőbb orvosolni, kis türelmeteket kérjük!
A papíralapú pályázatokhoz az elmúlt két félév indexmásolatát és az elért eredményeket igazoló
dokumentumokat minden esetben kérjük csatolni!
Tavaly elnyert Kiválósági Lista tagság feltüntetése
A tavaly elnyert Kiválósági Lista fokozatot az eredmények között kérjük feltüntetni, valamint a tagsági kártya számát
megadni. A papír alapú dokumentumok között a tagsági kártya fénymásolatát is be kell küldeni ahhoz, hogy elfogadhassuk
korábbi eredményként!
A pályázatok beadásának módja
Postai úton elküldött pályázatok esetében a postabélyegző dátuma számít beadási határidőnek!
Az egységes nyilatkozatot és adatlapot szkennelt formában nem áll módunkban elfogadni, csak az eredeti, aláírással ellátott
példányt tudjuk elfogadni!
A nyomtatott pályázatokat egy lezárt borítékban kérjük behozni a Tehetségpont Irodába, amelyen feltüntetésre kerül:
-a pályázó neve
- a pályázat beadásának dátuma
- a pályázat neve.
Eredmények feltüntetése
Az elért eredményekről minden esetben igazolást kell csatolni. Konferencia esetében ez lehet a szervezők által kiállított
igazolás, vagy a programfüzet. Publikáció esetében az első oldal fénymásolata elegendő. Művész és sport kategóriában
igazolásként elfogadunk oklevélmásolatot, a verseny/koncert szervezői által kiálított igazolást, sportszövetség által kiállított
igazolást. ha bizonytalan vagy, hogy mi fogadható el igazolásként, kérlek, keress meg minket az infovsztehetseg.hu címen!
Több publikációt/konferencia előadást/posztert egy-egy szövegdobozban fel lehet tüntetni az űrlapon az alábbiak
szerint: (PDF, ide kattintva letölthető) [A fájl a Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap tartalma/ Letölthető doksik/Több publikáció

feltüntetése néven elérhető]
Publikációk esetében publikált cikkeket kérünk feltüntetni az űrlapon - csak cikkekért adható pont, publikált absztraktért
nem.
Amennyiben a folyóirat rendelkezik ISSN számmal, kérjük azt is beírni.
Szerkesztett könyv, könyv és könyvfejezet feltüntetése esetében ISBN szám megadása kötelező!
Fénykép csatolása
Tallózás gombra kattintva lehet fényképet kiválasztani. Kérjük, minden pályázó csak saját képet töltsön fel! Egyéb esetben a
pályázat érvénytelennek minősül. Kérjük továbbá figyelembe venni, hogy sikeres pályázat esetén az adott félév végéig az itt
feltöltött fénykép szerepel a pályázó nevével a kiválósági listán.

„A Kategória”
BA-MA-BSc-MSc-Osztatlan képzés
A szempontrendszer szerint az alábbi négy szekcióban gyűjthető pont:
1. Tanulmányi eredmény
2. Nyelvvizsga bizonyítványok
3. Elnyert tehetséggondozó és TALENT ösztöndíjak
4. Tudományos eredmények, teljesítmények
Tanulmányi eredmény
Az 1. pontban valamennyi eddig lezárt félév kredit index átlagait kérjük feltüntetni. Ha egy adott tanévben még nem volt
hallgató, a mezőket üresen kell hagyni. Minden esetben az ETR-benfeltüntetett korrigált kredit index átlagot kell megadni!
Nyelvvizsga bizonyítványok
2.1. : Felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány adatait kell feltüntetni. Ha egy adott nyelvből a pályázónak több típusú (pl.
Origo, TELC, stb.) felsőfokú nyelvvizsgája is van, csak egyet tüntessen fel!
pl.: Nyelv: ANGOL;Típus: ORIGO; Bizonyítvány sorszáma: xxxxx123xxxxx
2.2. : Középfokú nyelvvizsga bizonyítvány adatait kell megadni, a 2.1 pontban felsorolt módon. Amennyiben egy adott
nyelvből közép- és felsőfokú nyelvvizsgával is rendelkezik a pályázó, kizárólag egyszer lehet beszámítani (értelemszerűen
csak a felsőfokút, mivel azzal több pont gyűjthető).
Elnyert tehetséggondozó, TALENT ösztöndíjak
A 3. pontban az egyes elnyert ösztöndíjakat kérjük feltüntetni. Valamennyi ösztöndíj alatt felsorolt évszámok az adott
tanévet jelölik. A feltüntetett évszámoknál korábban elnyert ösztöndíjakért nem adható pont.
Egyéb tudományos díjak, elismerések
Lehetőség van egyéb elnyert díjakat, elismeréseket is feltüntetni, azonban beszámíthatóságukról a bíráló bizottság dönt!
Amennyiben a díj megnevezése alapján nem egyértelmű, vagy a díj kevésbé ismert, kérjük a díj megnevezése mezőben
néhány szóban összefoglalni, hogy miért kapta az elismerést/díjat.
Tudományos eredmények, teljesítmények
A mezőket értelemszerűen kell kitölteni. A konferencián tartott előadás (illetve poszter, részvétel, stb.) mellett
ugyanannyi pont szerezhető tudományos szemináriumon tartott előadásért is!
Az elsőszerzős/társszerzős cikkek feltüntetése esetén, kérjük ne a szerzők sorrendjét vegyék
figyelembe, hanem azt, hogy az eredményből hány százalékban részesül a pályázó.
Tudományos Diákköri Tevékenység: amennyiben a dolgozatot társszerzős munka volt, kérjük a dolgozat címe után
zárójelben feltüntetni a társzerzők neveit is. Ha több szekcióban indult egy dolgozattal, kérjük mindkét szekciót
megnevezni!
A TDK, OTDK esetében vagy a részvételért, VAGY a helyezésért jár pont. Tehát nem mindkettőért!
Több publikációt/konferencia előadást/posztert egy-egy szövegdobozban fel lehet tüntetni az űrlapon az alábbiak
szerint: (PDF, ide kattintva letölthető) [A fájl a Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap tartalma/ Letölthető doksik/Több

publikáció feltüntetése néven elérhető]
Publikációk esetében publikált cikkeket kérünk feltüntetni az űrlapon - csak cikkekért adható pont, publikált absztraktért
nem.
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„B Kategória”
Sport kategória

Sportolók esetén a pontozásnál kizárólag a pályázó által eddig elért sport eredmények kerülnek
figyelembevételre. A versenyeredmények az egyetemi tanulmányok megkezdéséig visszamenőleg
számíthatók be.
Sportág megjelölése
Kérjük a sportágat feltüntetni! Pl. Vívás
Természetesen amennyiben több sportágat is szeretne a pályázó feltüntetni, erre is van lehetőség.
Részvétel típusa
Kérjük, válassza ki, hogy az adott sportág egyéni – páros – vagy csoportos sport.
Verseny megadása
A legördülő mezőből kérjük a versenyt vagy eseményt kiválasztani, majd a mellette lévő mezőben megadni a
helyezést. Amennyiben a beírni kívánt verseny nem szerepel a listán, válassza az „Egyéb verseny” lehetőséget, majd a
hozzáadás linkre kattintva írja be a verseny részleteit, eredményeit. Minden esetben kérjük feltüntetni: a verseny
(esemény) hivatalos megnevezését, helyszínét, időpontját, és a versenyen elért helyezést, valamint a részvétel típusát
(egyéni, páros, vagy csoportos).
Kérjük, amennyiben több „egyéb versenyt” szeretne feltüntetni, a hozzáadás gombbal minden
versenyt külön-külön tüntessen fel.
Művész kategória
Művészeti területtől függően, a pályázó eddigi eredményei kerülnek figyelembevételre, így többek között a
pályázatban szerepelhet kiállítás, fellépés, koncert, publikáció, verseny, elnyert díjak, stb. Az egyes eredmények
pontértékeiről szakmai zsűri dönt.
Művészeti terület, tevékenység megadása
A művészeti területet, tevékenységet kérjük megnevezni. Pl. ének
Eredmények feltüntetése
A legördülő mezőből kérjük a megfelelő esemény vagy rendezvény típust kiválasztani. Valamennyi
esemény/rendezvény típus kiválasztását követően további mezők jelennek meg, mely lehetőséget biztosít az alábbi
adatok bevitelére is: esemény vagy rendezvény megnevezése, helyszíne, időpőntja, és helyezés - amennyiben
releváns. Amennyiben egy adott művészeti területhez a felsorolt lehetőségek közül egyik típus sem illik, kérjük az
„elnyert művészeti díjak” típust kiválasztani, majd röviden összefoglalni a „díj megnevezése” szövegdobozban az
eseményt/rendezvényt (megnevezés, helyszín, időpont, helyezés, stb.). A mezők kitöltését követően további
eredmények bevitele a „hozzáadás” linkre kattintva lehetséges.
„C Kategória”
PhD Hallgatók
FONTOS!!! Doktörjelöltek abban az esetben pályázhatnak az ösztöndíjra, ha még rendelkeznek aktív
hallgatói jogviszonnyal.
Tudományos eredmények, teljesítmények
A mezőket értelemszerűen kell kitölteni: Lehetőség van nemzetközi, illetve magyar szakmai folyóiratban megjelent
cikk (publikáció) feltüntetésére, valamint a cikkek összesített impakt faktora és az összes független hivatkozások
számának megadására mellyel további plusz pont gyűjthető. Konferencia előadások, poszterek, illetve tudományos
szemináriumon tartott előadás vagy poszter megadásával is szerezhető pont. A szempontrendszer szerint, a külföldi,
illetve idegennyelvű cikkekkel/előadásokkal több pont szerezhető. Az egyetemi tanulmányok megkezdéséig
visszamenőleg lehet feltüntetni a tudományos eredményeket, lehetőség szerint fordított időrendben.
A kritikai megjegyzések könnyebb kezelése érdekében:
Idézet- GY.I.K. - Gyakran ismételt kérdések és Pályázati Űrlap kitöltési útmutató Általános tudnivalók
részéből kiemelve:
Az elért eredményekről minden esetben igazolást kell csatolni. Konferencia esetében ez lehet a szervezők által
kiállított igazolás, vagy a programfüzet. Publikáció esetében az első oldal fénymásolata elegendő. Művész és sport
kategóriában igazolásként elfogadunk oklevélmásolatot, a verseny/koncert szervezői által kiálított igazolást,
sportszövetség által kiállított igazolást. ha bizonytalan vagy, hogy mi fogadható el igazolásként, kérlek, keress meg
minket az infovsztehetseg.hu címen! ( Megismételve:2013. április 23.)
Több publikációt/konferencia előadást/posztert egy-egy szövegdobozban fel lehet tüntetni az űrlapon az alábbiak
szerint: (PDF, ide kattintva letölthető) [A fájl a Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap tartalma/ Letölthető doksik/Több

publikáció feltüntetése néven elérhető]
A publikációk között feltüntethetőek a folyóiratban megjelent tanulmáynokon kívül szerkesztett könyvek,
könyvfejezetek, konferencia-kötetben megjelent publikációk is!
PhD Pályázathoz minta publikációs és citációs lista itt megtekinthető [A fájl a Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap

tartalma/ Letölthető doksik/ Citaciok néven elérhető]
Az impakt faktor és a független hivatkozásokért járó pontszám kiszámítása (példa ide kattintva megtekinthető!)

[A fájl a Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap tartalma/ Letölthető doksik/Impakt_Factor néven elérhető]



Akikre büszkék vagyunk

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
NÉMETH ZOLTÁN (VEGYÉSZ), AZ ÉV DOKTORANDUSZA, A KIVÁLÓSÁGI LISTA ARANYFOKOZATÚ TAGJA
KÁLMÁN JÁNOS (ORVOSTANHALLGATÓ), AZ ÉV TEHETSÉGE, A KIVÁLÓSÁGI LISTA ARANYFOKOZATÚ TAGJA (BAMAKAT.)

FEHÉR MÁRIA, GRAFIKUSMŰVÉSZ

SZAKACS NÓRA, FOTÓMŰVÉSZ

EGERESI NÓRA, SZOBRÁSZMŰVÉSZ

TÓTH-FEKETE NÓRA: FÖLLEBBENTENI A FÁTYLAT A KOMOLYZENÉRŐL
Az embereknek kellene legyen véleménye a zenéről. Ha van, akkor őszintén mondják el, vitassák meg! –
vallja Tóth-Fekete Nóra zongoraművész, az SZTE Tehetségpont tagja, aki kedden némileg rendhagyó
fellépéssel várta a közönséget a Millenniumi Kávéházba.

HEGYIKRISTÁLYKÉNT VÁLIK LÁTHATÓVÁ BACH MUZSIKÁJA
SZTE Tehetségpont-tag zongoraművész a Millenniumiban
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Tóth-Fekete Nóra zongoraművész, az SZTE Tehetségpont
tagjának A hallható forma, avagy hangok a térben című koncertjére a Millenniumi Kávéház különtermébe
november 22-én (kedd) 18 órától – a belépés díjtalan. Az fiatal zongoraművész célja, hogy képekkel és
gondolatokkal színesített előadásával közelebb vigye a komolyzenét a közönséghez.
4.1.5612 verzió
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Kiválósági Listára jelentkezés

KIVÁLÓSÁGI LISTÁRA JELENTKEZÉS
A Kiválósági lista űrlapjának kitöltése az alábbi linken érhető el!
1 embernek tetszik



Modulo használati útmutató

MODULO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. lépés
A Beadás/Tehetségpont mappában megtalálod az "SZTE Talent Ösztöndíjak" mappát. Kattints a "Kitöltés"
ikonra. Ekkor megjelenik az álatlános adatlap, amelyet kötelező kitölteni első körben.

2. lépés
Ha kitöltötted az űrlapot, ne felejtsd el a nyilatkozat részt is elfogadni. Amennyiben véglegesíteni szeretnéd a
"Beadás" gombra kattints!

3. lépés
Miutánn beadtad az Alapadatokat tartalmazó űrlapot, menj vissza az "SZTE Talent Ösztöndíjak" mappára és
kattints a "Korábbi dokumntumok" ikonra.

3. lépés
Miutánn beadtad az Alapadatokat tartalmazó űrlapot, menj vissza az "SZTE Talent Ösztöndíjak" mappára és
kattints a "Korábbi dokumntumok" ikonra.

4. lépés
A beadott dokumntumnál kattints a pirossal bekarikázott ikonra.

5. lépés

4. Pályázz!

Majd kattints a "Csatolt űrlap kitöltése" ikonra.

6. lépés
A "Csatolt űrlap kitöltése" menüben válaszd ki azt az ösztöndíjat, amelyet meg szeretnél pályázni és kattints
a "Kitöltés" ikonra.

7. lépés
Válaszd ki a kategóriát, amelyet meg szeretnél pályázni és töltsd fel a szükséges fájlokat kategóriánként 1
pdf fájlba tömörítve. Végül kattints a "Beadás" gombra.

4.1.5612 verzió
Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Elérhetőségeink | Partnereink



ÚNKP

ÚNKP
MEGJELENT AZ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PÁLYÁZAT 2017 ÉVI FELHÍVÁSA
Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói
kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt
vevő - hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási
intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.



Aktuális

AKTUÁLIS

MNB KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Pályázati felhívás
Phd hallgatói, oktatói, kutatói ösztöndíj pályázat
A PÉNZÜGYI VILÁG KIHÍVÁSAI
A XXI. SZÁZADBAN
Az ösztöndíjra pályázhatnak azon Phd hallgatók, oktatók és kutatók, akik folyamatban lévő vagy
jövőbeni tudományos kutatásukat pénzügyi területen, a pénzügyi kultúra fejlesztését szem előtt
tartva végzik, és kutatási eredményeiket külföldi konferenciákon tervezik bemutatni.
Egy pályázó maximálisan 100 000 Ft támogatásban részesülhet.
Pályázati kiírás:
MNB_Hallgatói_kutatói_oktatói_pályázat_2018május.pdf

MNB HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank támogatásával
HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT
hirdet a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára.
A PÉNZÜGYI VILÁG KIHÍVÁSAI
A XXI. SZÁZADBAN
Az ösztöndíjra pályázhatnak az SZTE graduális vagy posztgraduális hallgatói, akik a hazai pénzügyi
kultúra fejlesztése érdekében kutatásokat végeznek, egy témához kapcsolódó konferencián vesznek
részt, és a kutatási tervben meghatározott feladatok elvégzését követően kutatási beszámolóban
adnak számot az elvégzett munkáról.
Az elnyerhető ösztöndíjak értéke egyszeri maximum 100 000 forint.
Pályázati kiírás és határidő:
MNB_Hallgatói ösztöndíj_Pályázati felhívás_2018május.pdf

ALTAJISZTIKAI ÖSZTÖNDÍJ 2018
SZTEhetség Talent Ösztöndíjprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a PRO TALENTIS
ALTAJISZTIKAI ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére
Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft

ALTAJISZTIKAI ÖSZTÖNDÍJ 2018
SZTEhetség Talent Ösztöndíjprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a PRO TALENTIS
ALTAJISZTIKAI ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére
Az ösztöndíj összege: 200.000 Ft

SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ ÉS KIVÁLÓSÁGI LISTA 2018
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az
SZTE Doktorandusz Önkormányzattal, a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve pályázatot
hirdet a Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont tagjai számára.
A Kiválósági Listára és Talent Ösztöndíjra két különböző kategóriában lehet pályázni:
1. BA-MA és osztatlan képzésben résztvevők
2. PhD képzésben résztvevők

SZTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI TALENT ÖSZTÖNDÍJ 2018
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont,
az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága
támogatása alapján 2018-ban is kiírásra kerül a SZTE Esélyegyenlőségi Talent Ösztöndíj 3 kategóriában:
Fogyatékossággal élő hallgatók
Roma származású hallgatók
Hátrányos helyzetű hallgatók

VÁLLALATI ÖSZTÖNDÍJAK 2018 TAVASZ
Bánffi&Bánffi-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
ContiTech-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Dóm Patika-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
EPAM-Pro Talentis vállalati ösztöndíjak
Givaudan-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Pick Szeged-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Printker-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Soup Port Levesbár- Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Sole Mizo-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Szegedi Vízmű-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
TE-DI Trade-Pro Talentis vállalati ösztöndíj

MNB ÖTLETPÁLYÁZAT 2018
Dolgozz ki egy jó ötletet, amelynek megvalósításával széles körben és költséghatékonyan lehet elérni a
fogyasztókat!
Pályázati kiírás: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/palyazatok/otletpalyazatok
Pályázni egyénileg, vagy maximum 3 fős csapatban lehet.
A pályázati dokumentációt, valamint a szükséges mellékleteket az alábbi módokon juttasd el részünkre:
• személyesen: SZTE Tehetségpont (6722 Szeged, Honvéd tér 6. fszt. 34. iroda)
• elektronikus úton: sztehetseg@gmail.com, tehetsegpont@rekt.szte.hu
Kérlek, a személyesen leadott példányt összefűzés nélkül, folyamatos oldalszámozással és aláírással ellátva 1
eredeti példányban nyújtsd be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2018. március 29. (csütörtök).

SZTE SÓFI ALAPÍTVÁNY 1 MILLIÓ FT-OS ÖSZTÖNDÍJA
A szegedi egyetemen 16 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány, melynek célja a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi
hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részét képező Sófi Ösztöndíj
további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni
életpályájuk nyomon követését, elősegítését.

SZTE SÓFI JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK
Az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány a 2017-2018-as tanévben új ösztöndíj pályázatot hirdet
két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az alapítvány Kuratóriuma 200.000
Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek.

"ESÉLYT A KÖZÉPISKOLÁS TEHETSÉGEKNEK" C. PÁLYÁZAT 2017/2018
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanácstámogatást kíván nyújtani a
tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan
rászoruló középiskolás diákok számára.

HALBRITTER MÁTYÁS ÖSZTÖNDÍJ 2017
a Pro Talentis Universitatis Alapítvány pályázatot hirdet
a Halbritter Mátyás-Pro Talentis Díj
elnyerésére a 2016-2017-es tanévben
A pályázat célja a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának kimagasló tanulmányi és szakmai eredményeket
elért élelmiszermérnök szakos hallgatójának elismerése, további szakmai munkájának támogatása.
Beadási határidő: 2017. június 20. 12 óra
A pályázati felhívás és a pályázati űrlap csatolt mellékletként letölthető!

SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ ÉS KIVÁLÓSÁGI LISTA 2017
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával,
az SZTE Doktorandusz Önkormányzattal, a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve
pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont tagjai számára.

SZTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI TALENT ÖSZTÖNDÍJ 2017
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont,
az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága
támogatása alapján 2017-ben is kiírásra kerül a SZTE Esélyegyenlőségi Talent Ösztöndíj 3 kategóriában:
Fogyatékossággal élő hallgatók
Roma származású hallgatók
Hátrányos helyzetű hallgatók

SZTE SÓFI ALAPÍTVÁNY 1 MILLIÓ FT-OS ÖSZTÖNDÍJA
A szegedi egyetemen 16 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány, melynek célja a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi
hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részét képező Sófi Ösztöndíj
további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni
életpályájuk nyomon követését, elősegítését.
A pályázati felhívás:
SZTE SÓFI ALAPÍTVÁNY EGYMILLIÓ FORINTOS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA 2016-2017.doc
A pályázati űrlap:
SZTE SÓFI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ŰRLAP ÉS ÚTMUTATÓ 2016-2017.doc

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és
biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének, kutatómunkájának támogatása tanulmányi
ösztöndíjak által. Fontos feladat eredményeik erkölcsi elismerése és jövőbeni pályafutásuk elősegítése. Az
alapítvány eddig 17 millió forint ösztöndíjjal ismerte el a legjobb hallgatókat. A 2016-2017-es tanévben új
ösztöndíj pályázatot hirdet két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az
alapítvány Kuratóriuma 200.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek. A biológushallgatók
ezzel egyidejűleg az SZTE Sófi Alapítvány egymillió forintos ösztöndíját is megpályázhatják.
SÓFI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ŰRLAP BIOLÓGUS H 2016-2017.doc

MNB HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

MNB HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Hallgatói ösztöndíj pályázat a pénzügyi tudatosság, pénzügyi kultúra fejlesztéséért!
Pályázz az MNB Hallgatói Ösztöndíjra 2016-ban is!
Az ösztöndíj összege: 100.000 HUF
Pályázati felhívás:
MNB_Hallgatói ösztöndíj_Pályázati felhívás2016-új.docx

KIVÁLÓ KOSARAS PÁLYÁZAT 2016
Kedves Pályázók! Idén is meghírdetésre kerül a kosarasoknak szóló pályázatunk!
A pályázati felhívás és az adatlap letölthető.
Benyújtási határidő: 2016. szeptember 23.

MNB ÖSZTÖNDÍJ
MNB hallgatói ösztöndíj kutató konferencia támogatásra
Elnyerhető összeg: 200.000 Ft
Pályázati felhívás:
MNB_Hallgatóikutató konferencia2016.docx

MNB HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJ
Hallgatói ösztöndíj pályázat a pénzügyi tudatosság, pénzügyi kultúra fejlesztéséért!
Pályázz az MNB Hallgatói Ösztöndíjra 2016-ban is!
Az ösztöndíj összege: 100.000 HUF
Pályázati felhívás:
MNB_Hallgatói ösztöndíj_Pályázati felhívás2016.docx

2016 SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ ÉS KIVÁLÓSÁGI LISTA

VÁLLALATI ÖSZTÖNDÍJAK 2016 TAVASZ
Ariston Thermo-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Bánffi&Bánffi-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Contitech-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Ferroép-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Givaudan-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Pick Szeged-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Printker-Pro Talentis vállalati ösztöndíj

VÁLLALATI ÖSZTÖNDÍJAK 2016 TAVASZ
Ariston Thermo-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Bánffi&Bánffi-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Contitech-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Ferroép-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Givaudan-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Pick Szeged-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Printker-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Sole Mizo-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Soupport- Pro Talentis vállalati ösztöndíj
Szegedi Vízmű-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
SZ-Plast-Pro Talentis vállalati ösztöndíj
TE-DI Trade-Pro Talentis vállalati ösztöndíj

SZTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI TALENT ÖSZTÖNDÍJ
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont,
az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága
támogatása alapján 2016-ban is kiírásra kerül a SZTE Esélyegyenlőségi Talent Ösztöndíj 3 kategóriában:
Fogyatékossággal élő hallgatók
Roma származású hallgatók
Hátrányos helyzetű hallgatók

ÖSZTÖNDÍJ A MÉRNÖKI KAR OKTATÓI ÉS PHD HALLGATÓI SZÁMÁRA
A Pro talentis Universitatis Alapítvány pályázatot ír ki a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar oktatói és Phd
hallgatói számára.
mérnökkarkiírás.docx

EGYMILLIÓ FORINT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EGYMILLIÓ FORINT ÖSZTÖNDÍJ A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A szegedi egyetemen 15 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány, melynek célja a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi
hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjak által.

SZTE SÓFI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY: ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK
A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és
biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének, kutatómunkájának támogatása tanulmányi
ösztöndíjak által. Fontos feladat eredményeik erkölcsi elismerése és jövőbeni pályafutásuk elősegítése. Az
alapítvány eddig 15 millió forint ösztöndíjjal ismerte el a legjobb hallgatókat. A 2015-2016-os tanévben új
ösztöndíj pályázatot hirdet két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az alapítvány
Kuratóriuma 200.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek. A biológushallgatók ezzel
egyidejűleg az SZTE Sófi Alapítvány egymillió forintos ösztöndíját is megpályázhatják.

MARS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
A PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY ÉS A MARS MAGYARORSZÁG KISÁLLATELEDEL GYÁRTÓ
KFT. pályázatot hirdet egy hallgató részére!!!
Pályázat benyújtási határideje: 2016. január 22. 12 óra
2015 dec 07 logoval Palyazati felhivas-MARS Kivalosagi osztondij.docx
pro talentis adatlap.pdf

"ESÉLYT A KÖZÉPISKOLÁS TEHETSÉGNEK" CÍMŰ PÁLYÁZAT
Szeged Megyei Jogú Város és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács felhívása szociálisan rászoruló középiskolás
diákok számára!
Beadási határidő: 2015. november 16.
A pályázati felhívás és a kitöltendő adatlap innen letölthető:
KMBT25020151016110449.pdf
tehetség_urlap_2015.doc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A SZTE HALLGATÓINAK
„A tehetség értékének kibontakoztatása a Szegedi Tudományegyetem kiválósága érdekében” című projekt
terhére, mint külső forrásból
támogatott TDK TEHETSÉG tudományos ösztöndíj
pályázat a SZTE hallgatói számára

KIVÁLÓ SPORTOLÓ PÁLYÁZAT
Az SZTE Tehetségpont és a Pro Talentis Universitatis Alapítvány pályázatot hirdet kosárlabdázóknak!
A pályázatok beadási határideje: 2015. szeptember 15.
A felhívás és a pályázati adatlap itt található:
Pályázati Felhívás_2015jó.docx
pro talentis adatlap.pdf

HALBRITTER MÁTYÁS ÖSZTÖNDÍJ
a Pro Talentis Universitatis Alapítvány pályázatot hirdet
a Halbritter Mátyás-Pro Talentis Díj
elnyerésére a 2014-2015-ös tanévben
1 embernek tetszik
4.1.5612 verzió
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PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY KIVÁLÓ KOSÁRLABDÁZÓ PÁLYÁZAT
Pályázati Felhívás_2014.pdf
Pályázati adatlap.docx

ÖSZTÖNDÍJ KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓK RÉSZÉRE
A Szegedi Tudományegyetem ösztöndíj-pályázatot hirdet kiemelkedően tehetséges hallgatók számára alap-,
mester- és osztatlan képzésben tanulók, illetve Ph.D. ösztöndíjasok kategóriájában. Az ösztöndíj mértéke a
bíráló bizottság döntésétől függően legfeljebb 240 000,- Ft egyszeri ösztöndíj juttatás. A pályázat
benyújtása elektronikus formátumban történik. A pályázati határidő 2014. május 26. (hétfő) 12:00.

VÁLLALATI ÖSZTÖNDÍJAK 2014_TAVASZ
Contitech - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj
Dipol Csoport - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj
Euromenedzser - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj
OTP Travel - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj
Pick - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj
Sole-Mizo - Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj

EGYETEMI SAJTÓÉRT PRO TALENTIS ÖSZTÖNDÍJ 2014
Szegedi Tudományegyetem Média Centrum és a Pro Talentis Universitatis Alapítvány pályázatot hirdet
az SZTE EGYETEMI SAJTÓÉRT PRO TALENTIS ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére, amely alapján egy hallgató
részére 50.000 Forint összegű egyszeri ösztöndíj-támogatást nyújt.
Részletek a pályázati felhívásban: Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj_2014_felhívás.pdf
pro talentis adatlap.pdf

2014 SZTE TALENT PUBLIKÁCIÓS ÉS KÜLFÖLDI ELŐADÁS TÁMOGATÁS
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára
külföldi folyóiratban tanulmány megjelentetésére, illetve nemzetközi konferencián tartott előadás
költségeire.
Publikációs támogatás 2014_Pályázati felhívás.pdf
Publikációs és Külföldi előadás_mellékletek listája.xlsx
A pályázathoz szükséges nyilatkozatok letölthetőek:
Nyilatkozat-Talet Publikációs támogatás.pdf
Nyilatkozat-Talent Külföldi előadás támogatás.pdf

2014 SZTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI TALENT ÖSZTÖNDÍJ
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó
Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága támogatása alapján SZTE Esélyegyenlőségi
TALENT Ösztöndíj pályázatot hirdet a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, kutatási, művészeti illetve
sport tevékenységet folytató hallgatók számára.
A pályázati felhívás letölthető:2014eetalent_végleges_felhívás.pdf
Mellékletek listája: Esélyegyenlőségi_mellékletek listája.xlsx

2014 SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ ÉS KIVÁLÓSÁGI LISTA
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával,az
SZTE Doktori Iskolával, a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve pályázatot hirdet a Szegedi
Tudományegyetem Tehetségpont tagjai számára.
A Kiválósági Listára és Talent Ösztöndíjra három különböző kategóriában lehet pályázni:
1. BA-MA és osztatlan képzésben résztvevők
2. Sportolók és Művészek
3. PhD képzésben résztvevők
FONTOS!!! Csak azok a doktorandusz hallgatók nyújthatják be a pályázatukat a Talent Ösztöndíjra és
Kiválósági Lista pályázatra, akiknek ebben a félévben még van aktív hallgatói jogviszonyuk. A jogviszonyigazolás minden esetben kötelező melléklete a pályázati anyagnak. Idán sajnos aktív hallgatói jogviszonnyal
már nem rendelkező predoktoroknak nem áll módunkban pályázatot kiírni.
A pályázati felhívás letölthető: 2014_talent_all_felhívás.pdf
Mellékeletek listája:Kiválósági Lista_mellékletek listája.xlsx

HALBRITTER MÁTYÁS - PRO TALENTIS DÍJ
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány pályázatot hirdet a Pro Talentis-Halbritter Mátyás Díj elnyerésére
2013-201-es tanévben a Mérnöki Kar élelmiszermérnök szakos hallgatói számára.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-halbritter2014.pdf
pro talentis adatlap.pdf
A pályázatok beadási határideje: 2014. március 31. 12:00 óra

MNB - PRO TALENTIS ÖSZTÖNDÍJ
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány a Magyar Nemzeti Bank támogatásával hallgatói ösztöndíj pályázatot
hirdet a Szegedi Tudományegyetem hallgatói számára.
MNB_Hallgatói ösztöndíj_Pályázati felhívás.docx

"TEHETSÉGPONTÉRT" DÍJ
Az SZTE Tehetségpont és a Pro Talentis Alapítvány pályázatot hirdet azok számára, akik aktívan
hozzájárulnak a Tehetségpont munkásságához és ezáltal a tehetséges hallgatók támogatásához is.
A pályázati felhívás letölthető itt:Tehetségpontért Pályázati Felhívás.docx

SZTE SÓFI JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ 2013/2014 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EGYMILLIÓ FORINT ÖSZTÖNDÍJ
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZTE SÓFI JÓZSEF ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK 2013/2014 - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány a 2013-2014-es tanévben új ösztöndíj pályázatot
hirdet két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az alapítvány
Kuratóriuma 200.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek.
Részletes pályázati felhívás: SÓFI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BIOLÓGUS H 2013-2014.doc

"ESÉLYT A KÖZÉPSIKOLÁS TEHETSÉGEKNEK" C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács
,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” c.
PÁLYÁZATOT HIRDET
a 2013/2014. tanévre
a jól teljesítő, kutatási, művészeti illetve sport tevékenységet folytató szociálisan rászoruló középiskolás
diákok számára.

2013 PRO TALENTIS VÁLLALATI ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAM
Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj-program keretében a Pro Talentis Universitatis Alapítvány különböző
vállalatokkal együttműködve hirdet ösztöndíjakat. A részletes pályázati felhívások külön menüpontokban
találhatók.

MEGHOSSZABBÍTOTTUK A HATÁRIDŐT!
A pályázatok beadási határidejét meghosszabbítottuk! A beadási határidő minden pályázat esetében
egységesen 2013. március 14. 12.00 óra!

PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY KIVÁLÓ KOSÁRLABDÁZÓ PÁLYÁZAT
Bővebb információ
Pályázati felhívás + adatlap letöltése (pdf)
Pályázati adatlap (.docx)

PRO TALENTIS- CONTITECH ÖSZTÖNDÍJ
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány a Contitech Rubber Industrial Kft jóvoltából pályázatot hirdet az
SZTE Mérnöki Kar hallgatói részére.
A pályázati felhívás és a páylázati adatlap bejelentkezés után érhető el.

PRO TALENTIS-SOLE MIZO TALENT DÍJ
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány pályázatot hirdet a Pro Talentis-Sole Mizo Talent Díj elnyerésére, amely
alapján egy fő hallgató részére 180.000 Ft. egy összegeű egyszeri támogatást nyújt.
A pályázati felhívás és adatlap letöltéséhez kérjük, jelentkezzen be!

SZTE-EGIS TALENT ÖSZTÖNDÍJ
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány az EGIS jóvoltából pályázatot hirdet az SZTE gyógyszerész szakos
hallgatói részére.
A pályázati felhívás és a páylázati adatlap bejelentkezés után érhető el.

SZTE-PRINTKER TALENT ÖSZTÖNDÍJ 2013
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány a Printker Office Land támogatásával pályázatot hirdet két fő hallgató
részére.
A pályázati felhívás és az adatlap megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

FECSKELAK PÁLYÁZAT: 4 ÜRES, ÖNKORMÁNYZATI GARZONLAKÁS SZTE HALLGATÓKNAK
Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet
egyetemi, főiskolai hallgatók részére
4 üres, önkormányzati tulajdonban álló garzonlakás bérbeadására
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2013 SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ ÉS KIVÁLÓSÁGI LISTA
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával,az
SZTE Doktori Iskolával, a Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal együttműködve pályázatot hirdet a Szegedi
Tudományegyetem Tehetségpont tagjai számára.
A Kiválósági Listára és Talent Ösztöndíjra három különböző kategóriában lehet pályázni:
1. BA-MA és osztatlan képzésben résztvevők
2. Sportolók és Művészek
3. PhD képzésben résztvevők
FONTOS!!! Csak azok a doktorandusz hallgatók nyújthatják be a pályázatukat a Talent Ösztöndíjra és Kiválósági
Lista pályázatra, akiknek ebben a félévben még van aktív hallgatói jogviszonyuk. A jogviszony-igazolás minden
esetben kötelező melléklete a pályázati anyagnak. Idán sajnos aktív hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező
predoktoroknak nem áll módunkban pályázatot kiírni.
FONTOS!!! A papíralapú pályázatokhoz kérjük csatolni az elmúlt két félév eredményeinek igazolását és az
index másolatokat is!
A pályázati felhívás letölthető.
Az "egységes nyilatkozat és adatlap" csak bejelentkezés után érhető el!

2013 SZTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI TALENT ÖSZTÖNDÍJ
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó
Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága támogatása alapján SZTE Esélyegyenlőségi TALENT
Ösztöndíj pályázatot hirdet a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, kutatási, művészeti illetve sport
tevékenységet folytató hallgatók számára.
A pályázati felhívás letölthető.
Az "egységes nyilatkozat és adatlap" csak bejelentkezés után érhető el.

2013 SZENT-GYÖRGYI ALBERT-ÖSZTÖNDÍJ
A Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged támogatása alapján,
a Szegedi Tehetséggondozó Tanács pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem kiemelkedően tehetséges
hallgatóinak támogatására.
A pályázati felhívás letölthető.
Az "egységes nyilatkozat és adatlap" letöltéséhez be kell jelentkezni!

2013 SZTE TALENT PUBLIKÁCIÓS TÁMOGATÁS

Publikációs támogatás olyan folyóiratban tanulmány megjelentetésére, amely a tanulmány közlését díj
fizetéséhez köti. Az ösztöndíjra PhD hallgatók pályázhatnak.
Az egységes nyilatkozat és adatlap és az SZTE Talent Publikációs Támogatás nyilatkozat megtekintéséhez be
kell jelentkezni!

KÉT ÚJ ÖSZTÖNDÍJAT HIRDETÜNK!
A Pro Talentis Universitatis Alapítvány a Szegedi Tudományegyetem Média Centrumával és a Contitech Rubber
Industrial Kft.-vel együttműködésben a Vállalati Ösztöndíj-programon belül két új ösztöndíjat hirdet meg.

FONTOS!
Minden pályázat esetében a nyomtatott válozatot egy lezárt borítékban kérjük behozni a
Tehetségpont Irodába, amelyen feltüntetésre kerül:
- a pályázó neve
- a pályázat beadásának dátuma
- a pályázat neve.
Eltérő esetben nem áll módunkban elfogadni a pályázatot!
A papíralapú pályázatokhoz BaMaO kategória esetében kérjük csatolni az elmúlt két félévben elért
eredményeket igazoló dokumentumokat és index másolatot/TO által hitelesített törzslapot is. Akkor
is, ha ezeket az on-line űrlapon nem sikerül rögzíteni!

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - SZTE SÓFI JÓZSEF ALAPÍTVÁNY
EGYMILLIÓ FORINT ÖSZTÖNDÍJ
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZTE ALLIANCE TALENT ÖSZTÖNDÍJ

Részletek: Pályázati felhívás, adatlap

,,ESÉLYT A KÖZÉPISKOLÁS TEHETSÉGNEK” C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
4.1.5612 verzió
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5. Munkatársak

MUNKATÁRSAK
A SZTE Tehetségpont Munkatársai

Badó Attila, az SZTE Tehetségpont vezetője
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
(06 62) 546 927
(06 62) 544 696
info@sztehetseg.hu

Kemény Zsanett, Tehetségpont koordinátor
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
(06 62) 544 696
tehetsegpont@rekt.u-szeged.hu
sztehetseg@gmail.com

Grama Izabella Noémi, Gyakornok
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
(06 62) 544 696

Báró-Farkas Margit Chiara, Gyakornok
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
(06 62) 544 696

Kiss Tímea, az SZTE Tehetségpont sajtós munkatársa
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Mobil: 06-20/459-7836

6. Elérhetőség

ELÉRHETŐSÉG
NYITVA TARTÁS
Hétfő

9:00 - 16:00

Kedd

9:00 - 16:00

Szerda

9:00 - 16:00

Csütörtök

9:00 - 16:00

Péntek

9:00 - 16:00

Ha zárva van az iroda, a pályázatok a portán is leadhatóak!

SZTE Tehetségpont Iroda
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel.: 06-62/544-696
E-mail: info@sztehetseg.hu, sztehetseg@gmail.com, tehetsegpont@rekt.u-szeged.hu

7. Pro Talentis Alapítvány
 Az Alapítványról

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
Az alapítvány célja Európa értékeit szem előtt tartó kiemelkedő képességgel rendelkezők felismerése, gondozása,
felkarolása, számukra tehetségük kibontakoztatását biztosító kezdeményezések, rendezvények, szolgáltatások,
tevékenységek nyújtása, így különösen konferenciák, továbbképzések, szakmai kerekasztal-beszélgetések,
nemzetközi rendezvények szervezése, az oktatás folyamatos megújítása, színvonalának emelése, nyelvtanulás
támogatása. Az alapítvány kiemelkedő fontosságúnak tartja a tehetségek továbbképzését, személyes és szakmai
kompetenciáinak fejlesztését, tanulmányaik, munkaviszonyuk befejezését követően a kapcsolat fenntartását.
Az Alapítvány támogatni kívánja az új tudományos eredmények publikálását, a nemzetközi tudományos élet áramába
való bekapcsolását és realizálását. Támogatni kívánja azokat a törekvéseket, amelyek nemzetközi szinten is új
tudományos eredményekre vezethetnek és segítik a hazai kutatók eredményeinek elismerését, ill. megvalósítását.
http://www.protalentis.eoldal.hu/

Fájl neve: 17EGYSZA.PDF
Méret: 184,63 kB



Pályázatok

PÁLYÁZATOK

Fájl neve: Pályázati adatlap_TTIK_2017.pdf
Méret: 70,28 kB

[A fájl megtalálható: Tehetséggondozó Tanács holnapja/ Régi honlap tartalma/ Letölthető doksik/Pályázati Adatlap TTIK 2017.pdf]

8. E-Magazin

E-MAGAZIN

A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035 azonosító számú "Tudományos eredmények elismerése és
disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen" című pályázat keretében az SZTE Tehetségpont egy magazint
hozott létre, mely egyetemünk tehetséggondozó tevékenységét népszerűsíti. A pályázat időtartama alatt nyolc
magazinszám jelenik meg, melyekben célunk az egyetem kiváló hallgatóinak, illetve oktatóinak
megszólaltatása, tudományos munkáik, kutatásaik és sikereik bemutatása közérthető módon.
Ezúton szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy online is elérje magazinunk tartalmát, melyben
reményeink szerint érdekes és hasznos olvasnivalót talál.
Ide kattintva az e-magazinok letölthetőek:

Fájl neve: SZTE Tehetségpont magazin (2013. IV. szám).pdf
Méret: 2,88 MB

Fájl neve: SZTE Tehetségpont magazin (2013. I. szám).pdf
Méret: 10,45 MB

Fájl neve: SZTE Tehetségpont magazin (2013. II. szám).pdf
Méret: 11,9 MB

Fájl neve: SZTE Tehetségpont magazin (2014. V. szám).pdf
Méret: 2,32 MB

Fájl neve: SZTE Tehetségpont magazin (2014. VI. szám).pdf
Méret: 2,61 MB

Fájl neve: SZTE Tehetségpont magazin (2013. III. szám).pdf
Méret: 3,16 MB

9. SZTE Science Café

SZTE SCIENCE CAFÉ
GALÉRIA
KURZUSTELJESÍTÉS
IDŐPONTOK

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatórium
(6722 Szeged, Gogol utca 32.)
Az oldal teljes megtekintéséhez jelentkezzen be!



Időpontok

IDŐPONTOK

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatórium
(6722 Szeged, Gogol utca 32.)
Az oldal teljes megtekintéséhez jelentkezzen be!




GALÉRIA

Kurzusteljesítés
Galéria

2013. NOVEMBER 7.

2014. MÁRCIUS 20.

2013. OKTÓBER 17.
2014. MÁJUS 8.
2014. MÁRCIUS 13.

2013.OKTÓBER 10.
2014. ÁPRILIS 24.

2014.FEBRUÁR 27.
A 2013/2014-es tanév második félévében is elindult
az SZTE Sciene Café.
Az első alkalmon Ambrus Rita és Pomázi Anita
előadásait hallgathatták meg az érdeklődők.

2013. október 10-én Röst Gergely és hat PhD
hallgató tartott előadást a járványok
matematikájáról.

2013. OKTÓBER 3.
2013. október 3-án két előadást hallgathattak meg az
érdeklődők. Elsőként Presznerné Domján Andrea a talpi
receptorok érzékenységének szerepéről beszélt,
majd Héderné Berta Edina a cigány-magyar együttélés
konfliktusaira világított rá.

2014. ÁPRILIS 10.

2013. DECEMBER 5.
2013. december 5-én Dr. Ungvári Krisztina tartott előadást a
"beszélő" sejtekről.

2013. SZEPTEMBER 19.
2013. szeptember 19-én Vass Csaba tartott előadást a
lézeres eljárásokkal készített optikai rácsokról és azok
alkalmazásáról.

2014. MÁRCIUS 27.

Az oldal teljes megtekintéséhez jelentkezzen be!

4.1.5612 verzió
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10. Tehetseg.hu
https://tehetseg.hu/
11. Támogatóink

TÁMOGATÓINK
A tehetségeket és az SZTE Tehetségpont munkásságát számos cég patronálja. A Pro Talentis Universitatis
Alapítvány és az egyes cégek megállapodásának eredménye a vállalati ösztöndíjak, amelyket tavaszi és őszi
szemeszterben is meghirdetünk a hallgatók számára. (Pályázz/Aktuális)
Támogató partnereink:
BÁNFFI&BÁNFFI Kft.

http://www.banffiszoda.hu
A Bánffi család 1907 óta foglalkozik szikvízkészítéssel. Bánffi István, jelenlegi ügyvezető, édesapja halála után, mint
egyéni vállalkozó vette át az üzem működtetését 1985-ben. Az 1980-as évek végére csaknem megháromszorozta az üzem
termelését. A megnövekedett lakossági igény kielégítése érdekében egyre nagyobb és nagyobb területű és kapacitású
üzemet indított be. 2000-ben megkezdődött a jelenlegi telephelynek otthont adó, családi tulajdonban lévő épületegyüttes
felújítása. Az üzem teljes egészében saját pénzügyi erőforrások felhasználásával valósult meg, mely jelenleg az ország
egyik legmodernebb, legnagyobb alapterületű szikvízüzeme. Bánffi Ádám 2010 óta erősíti a családi vállalkozást. Ő képviseli
az ötödig generációt és működteti tovább majd a nagy múltú céget.

Contitech Rubber Industrial Kft.

http://www.contitech.hu/
A ContiTech Rubber Industrial Kft. Szegeden található. A gyár 1966-ban kezdte meg a termelést, azóta közel változatlan
termékprofillal, folyamatosan termel. A ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi telephelye a világ legnagyobb
szövetbetétes szállítóheveder- gyártó kapacitásával rendelkezik, valamint az olajipari tömlők világpiacának mintegy
harmadát tudhatja magáénak. A város egyik legfontosabb ipari munkaadójának minősülő cég.

Délmagyarország

http://www.delmagyar.hu/
A brit Daily Mail csoporthoz tartozó Délmagyarország 102 éve, 1910. május 22-én jelent meg először, a legnagyobb múltú
megyei napilap, amely a hazai újságok közül a Népszava és a Nemzeti Sport után a harmadik legidősebb. A Magyar
Terjesztés-ellenőrző Szövetség honlapján közölt adatok szerint a Délmagyarország és a Délvilág együttes nettó nyomott
példányszáma átlagosan napi 44 991 volt 2012 második negyedévében, s a két napilapból átlagosan 42 754 darabot
terjesztettek naponta.

Dóm Patika

Dóm Patika

A megújult DÓM Patika Szeged szívében széles áruválasztékkal várja megújult környezetben régi és új betegeit, valamint
egészségüket megőrizni vágyó vásárlóit.
A patika készleten tartja a napi használatban alapvető készítményeket, gyógyszereket, a gyógyszertárban fellelhetők
vitaminok, gyógyvizek, márkás gyógytermékek-kozmetikumok-, gyógyteák és fogápolási termékek.Vállaljuk a készleten
éppen nem lévő gyógyszerek 24 órán belüli beszerzését. A magisztrális gyógyszerkészítményeket rövid határidőn belül
elkészítjük.
Patikánkban akciókkal, széles áruválasztékkal várjuk Önöket!
Tehetségpont kártyával rendelkezőknek 5% kedvezményt adunk!
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! dompatikaszeged@gmail.com

Ferroép Zrt.

http://www.ferroep.hu
A Ferroép Zrt. az elmúlt években Csongrád megye egyik meghatározó építőipari társaságává vált. Szakmai fejlődésének,
valamint a cég növekedésének köszönhetően egyre komolyabb feladatok teljesítésére, és kivitelezésére vállalkozik.
A Ferroép Zrt. tevékenységi körei közé tartoznak a következők: építőipari fővállalkozás, tervezés, generál-kivitelezés,
építés, szerelés, valamint gyártás.
A magyar építőipar országosan ismert, és elismert, meghatározó vállalkozásaként hatékonyan, felelősségteljesen és
versenyképes minőségben szolgálja ki megrendelőit.

Givaudan Hungary Kft.

http://www.givaudan.com/
A Svájci székhelyű Givaudan piacvezető a globális illat- és ízesítőanyag iparágban.
A cég mintegy 8900 alkalmazottat foglalkoztat. Leányvállalatai 40 országban vannak jelen. A 130 millió euróból (mintegy
39 milliárd forintból) épülő, első osztályú sós ízesítőanyagokat gyártó üzeme Makón található. Ebben a hatalmas üzemben
az ízesítőanyagok gyártása első osztályú gyártástechnológiák és felszerelések segítségével történik.
Termékeiket 90 országba szállítják, köztük európai-, afrikai- valamint közel-keleti államokba.
A Givaudan megbízható stratégiai partnere a világ vezető élelmiszer- és üdítőital-gyártó cégeinek.

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

http://www.mnb.hu/
A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztársaság központi bankja. Az MNB a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.
A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljának
veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a Kormány gazdaságpolitikáját.

Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.

A Mars, Inc. a világ egyik vezető élelmiszeripari vállalata, amely világhírű és sokszor piacvezető termékeivel teszi
élvezetesebbé emberek millióinak mindennapjait. Ezek között említhetjük az édességmárkákat, mint a MARS, SNICKERS,
BOUNTY, MILKY WAY, az állateledel márkákat, mint a PEDIGREE, WHISKAS, ROYAL CANIN, az élelmiszer márkákat, mint az
UNCLE BEN'S, DOLMIO illetve a rágógumikat, mint az ORBIT, AIRWAVES. A világméretű családi vállalkozás éves forgalma
mára meghaladja a 33 milliárd dollárt. A Mars termékeket több mint 100 országban fogyasztják, ezért dolgozik nap, mint
nap a cég több, mint 75,000 munkatársa a világ 74 országában. A Mars globálisan 2015-ben már harmadik éve tartozik a
világ legjobb 25 munkahelye közé (Great Place to Work), és a magyar egységei is már többször elnyerték a megtisztelő
Legjobb Munkahely címet.
A Mars 1990 óta van jelen Magyarországon, jelenleg négy üzleti egységgel és közel ezer fő saját munkatárssal.
A három budapesti központú egységünk magyarországi értékesítéssel foglalkozik: a Mars Magyarország Értékesítő Bt.
a csokoládé, az állateledelek és az élelmiszerek, a Royal Canin Hungary Kft., amely a Royal Canin márkák, és a Wrigley
Hungária Kft., a rágógumi márkák forgalmazásáért felel.
Csongrád-Bokroson, Csongrád megyében működik a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft., amely száraz
állateledeleket, illetve funkcionális- és jutalomfalatokat gyárt cicáknak és kutyáknak. A ma már több, mint 20 éve működő
gyár mára az európai állateledelgyártás fontos és kiemelkedő részévé vált. Folyamatos beruházások révén a csongrádbokrosi gyár Európa legnagyobb kisállateledel gyára jelenleg, mely a hazai piaci igényeken túl képes a legigényesebb piaci
elvárásoknak is eleget tenni. Így meghatározó szállítójává vált több, mint 40 európai és tengerentúli ország piacának. A
Bokroson gyártott szárazeledel és jutalomfalat termékek a világ vezető állateledel márkái, melyek közül a legismertebbek a
PEDIGREE és CHAPPI kutyaeledelek, valamint a KITEKAT és WHISKAS macskaeledelek.
A MARS nemzetközi csapatának célja, hogy elkötelezett, folyamatos fejlődést kereső és energikus munkatársakat
alkalmazzon, akik az Öt Alapelvünket, a munkánkat meghatározó értékeket (Minőség, Felelősség, Kölcsönösség,
Hatékonyság és Szabadság) maguknak érzik, és szívesen dolgoznak ezen irányelvek mentén.
A bokrosi kisállateledel gyárunkba elsősorban mérnöki (pl. élelmiszer-, gépész-, villamosmérnök), logisztikai és
termelésirányítási területekre keresünk angolul jól beszélő, energikus diplomásokat, akik hosszú távú stabilitást, kiváló
fejlődési és karrier-lehetőségeket keresnek multinacionális környezetben, egy világszínvonalú gyárban.

Pick Szeged Zrt.

http://pick.hu/
A Bonafarm Csoport tagjaként a Pick Szeged Zrt. Magyarország és Közép-Európa egyik legjelentősebb és legnagyobb
hagyományokkal rendelkező vállalata.
Éves árbevételünk közel 70 milliárd forint, melynek több mint 30%-a export piacainkról, elsősorban Németországból és más
EU piacokról származik. Kiváló minőségű termékeinket 35 országban, több mint 200 üzletlánc polcain találhatják meg a
fogyasztók.
Közel 150 éve tartó töretlen sikerünk egyik titka az a 2200 fő szakértő és elkötelezett kollégánk, akinek köszönhetően
márkatermékeinkkel vezető piaci részesedést értünk el a hazai piacon.
2017-ben a Pick Szeged Zrt. elnyerte a legvonzóbb munkáltatónak járó különdíjat a Randstad Award-on az FMCG
szektorban. A díjat a világ legnagyobb független munkáltatói márka felmérése (Emploxer Brand Research) alapján ítélik
oda a megkérdezett munkavállalók által a legjobbnak értékelt cégeknek
rendezvényekre, az ismeretterjesztő, az oktatást segítő előadások szervezésére.

Prinkter Office Land Zrt.

http://www.printker.hu/
Az 1993-ban alapított Printker Office Land Zrt. fontos szereplője a magyar piacnak.
Három szegedi üzletük mellett, Budapesten is képviseltetik magukat, valamint országos webáruházat működtetnek.
A Printker Zrt. jelentős hazai nagyvállalatok irodaszer beszállítója. Nagykereskedelmi tevékenységük keretében 500
kereskedő vállalkozásnak értékesítenek termékeket. Exportálnak Lengyelországba, Szlovákiába és Romániába.
Jelentős importot bonyolítanak Kínából, Dél-Koreából, Indiából és Törökországból, valamint az Unióból. Magyarországon
kizárólagos forgalmazója többek között a Belmil táskacsaládnak és a Luxor írószereknek.
A Printker Zrt. megalakítása óta nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szerepvállalásra és a Szegedi Tudományegyetemen is
több mint 20 éve végez mecénási tevékenységet.

Szegedi Vízmű Zrt.

http://www.szegedivizmu.hu/hu/
A Szegedi Vízmű Zrt. elsődleges célja Szeged és Algyő lakosságának, intézményeinek, iparának egészséges ivóvízzel való
ellátása, valamint a keletkezett szennyvizek és csapadékvizek elvezetése, tisztítása és annak a természeti környezetbe
történő visszavezetése.
Feladata a vízi-közművek üzemeltetése, működőképességének és állagának megóvása, karbantartása, tervszerű felújítása,
a vízi-közmű fejlesztések segítése tervezéssel, szakvéleményezéssel.
A Szegedi Vízmű Zrt. az elődök igényességét, hosszú távú gondolkodását, szakmai értékrendjét vallja, s követendő
példának tartja, ötvözve korunk környezeti tudatosságával. A Társaság tulajdonosai és munkatársai hisznek abban, hogy a
kihívásoknak csak úgy tudnak megfelelni, ha tevékenységüket elhivatottsággal, magas szakmai színvonalon végzik.

Sole-MiZo Zrt.

http://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/solemizo/
A Sole-Mizo Zrt. két nagy múltú vállalat – a Sole Hungária Rt. és az Új-MiZo Rt. – 2006. január 3-án bejegyzett
egyesülésével jött létre és vált Magyarország piacvezető tejipari vállalatává. Alkalmazottaik száma megközelíti a 800 főt. A
két cég egyesítésével megalakult Sole-Mizo Zrt. tejalapú élelmiszerek előállításával foglalkozik melyeket a hazai, közép-és
kelet-európai és a közel-kelet piacokon értékesít. A társaság székhelye Szeged.
A Soup Port Levesbár 2015-ben nyitott meg Szeged belvárosában. Friss, forró, izgalmas levesivel hamar elnyerte a diákok
tetszését. A leveseik mellett grillezett szendvicsekkel, desszertekkel és házi szörpökkel várja vendégeit. Az egyetem
épületeihez közel eső elhelyezkedése miatt a hallgatók akár két előadás között is elfogyaszthatnak egy egészséges, gyors
ebédet. Házhozszállítással is elérhetőek.

SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR SZEGED

http://www.sk-szeged.hu
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged Megyei Jogú Város könyvtára, és emellett koordinálja a megye
könyvtárainak munkáját is. Évente közel 30.000 olvasót szolgál ki és lát el szépirodalmi és szakmai olvasnivalóval, valamint
több száz kulturális programmal várja Szeged, és a város vonzáskörzetének lakóit. A Somogyi-könyvtár Szeged város és
Csongrád megye kulturális életében betöltött szerepe egyre szerteágazóbb. A hagyományos könyvtári feladatok mellett
nagy hangsúlyt fektet az irodalmat, az olvasást, művészetet népszerűsítő rendezvényekre, az ismeretterjesztő, az oktatást
segítő előadások szervezésére.

Soup Port Levesbár

A Soup Port Levesbár 2015-ben nyitott meg Szeged belvárosában. Friss, forró, izgalmas levesivel hamar elnyerte a diákok
tetszését. A leveseik mellett grillezett szendvicsekkel, desszertekkel és házi szörpökkel várja vendégeit. Az egyetem
épületeihez közel eső elhelyezkedése miatt a hallgatók akár két előadás között is elfogyaszthatnak egy egészséges, gyors
ebédet. Házhozszállítással is elérhetőek.

TE-DI TRADE Kft.

http://www.te-di.hu/
A TE-DI TRADE Kft. hűtött élelmiszer nagykereskedelemmel, logisztikával és közúti áruszállítással foglalkozó
középvállalkozás. Az 1992-es alapítású vállalat munkavállalóinak száma 140 fő. A tulajdonosok dinamizmusa, fejlődésbe
vetett hite és a cég kiváló szakembergárdája a Dél-alföldi régió meghatározó hűtött élelmiszer nagykereskedelmi
vállalkozásává emelte.
A cég évek óta megbízható partnere a CBA-élelmiszerlánchoz tartozó boltoknak. Magas színvonalú kiszolgálást nyújtanak
emellett lánc-független boltoknak, vendéglátóipari egységeknek, intézményeknek is. Társaságuk a HORECA piacon is
jelentős beszállító.
Négy termékcsoportban rendelkeznek folyamatosan megújuló termékkínálattal: előhűtött húsok, húskészítmények,
tejtermékek, és mirelit áruk. Rugalmasságuk garancia a vevőspecifikus igények kielégítésére.
Termékválasztékukat a vevői igények és a piaci trendek ismerete révén tudták minden kiskereskedő partnerük számára
versenyképessé tenni.
Szegedi és kecskeméti logisztikai raktáruk a ma elérhető legkorszerűbb technikával és eszközparkkal felszerelt.
Folyamatosan keresik az új megoldásokat logisztikai szolgáltatásukban: hogyan tudnak a lehető leggyorsabban,
legpontosabban, a legfrissebb termékkel eljutni valamennyi partnerükhöz.
Innovatív megoldásokkal rendelkező automata áru-összekészítő rendszert működtetnek, amely a nagyszámú és volumenű
vevőrendelések pontos és hatékony teljesítését teszi lehetővé, versenyelőnyt biztosítva ezzel számukra a versenytársakkal
szemben.

TRANSCOMMERS Kft.

http://www.transcommers.hu
A Transcommers Kft. 1991-ben alakult elektronikai ipari vállalkozás Szegeden, Magyarországon. Tevékenységeink tárháza
számos technológiai megoldást és szolgáltatást magában foglal az elektronikiai, illetve mechanikai tervezéstől és
gyártástól kezdve, különböző alkatrészek, s háztartási és szórakoztató elektronikai cikkek szervizelésén át, a műszaki
kárszakértésig bezárólag. Leginkább az emeli ki cégünket a piac többi szereplője közül, hogy technológiai hátterünk, s
ezen belül is fejlett kutatás-fejlesztői részlegünk révén bármilyen elektronikai koncepciót és konkrét tervet képesek
vagyunk számos konstrukcióban megvalósítani. Versenyképességünkre és munkánk színvonalára több mint 20 éves
tapasztalatunk, szaktudásunk és naprakészségünk nyújt garanciát.
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12. SZTE TEHETSÉG-Hálózat

SZTE TEHETSÉG-HÁLÓZAT
SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15
Szakmai beszámoló_ntp-fth-15.pdf

HÍRLEVÉL
tehetséghálózathírlevél (1).docx
Az oldal teljes megtekintéséhez jelentkezzen be!

13. SZTEhetségpont tagoknak

SZTEHETSÉGPONT TAGOKNAK
Az oldal teljes megtekintéséhez jelentkezzen be!

14. Versenyek
15. NTP

NTP

NTP-FKT-M-15-0007 SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Az SZTE-n hosszú ideje működnek komplex, kari és összegyetemi szintű tehetséggondozó
programok, amelyek a hallgatók tehetségének kibontakoztatását biztosítják. A pályázati
program lényege a középiskolás hallgatók tájékoztatása az egyetemen megvalósuló
tehetséggondozó programokról, valamint az SZTE hallgatói számára szervezett komplex, a
tehetségek fejlődését biztosító programok szervezése.

NTP-FKT-M-15-0007 SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az SZTE-n hosszú ideje működnek komplex, kari és összegyetemi szintű tehetséggondozó programok,
amelyek a hallgatók tehetségének kibontakoztatását biztosítják. A pályázati program lényege a
középiskolás hallgatók tájékoztatása az egyetemen megvalósuló tehetséggondozó programokról, valamint
az SZTE hallgatói számára szervezett komplex, a tehetségek fejlődését biztosító programok szervezése.
A pályázatban megfogalmazott célok teljes mértékben megvalósultak. A középiskolás diákok előadások keretein belül
ismerkedhettek meg a prezentációs technikákkal. Az SZTE hallgatói a TDT elnökök és titkárok segítségével olyan
tanulmányi versenyen vehettek részt, amely a hallgatók tehetségének kibontakozását segítette elő. A tudományos
munkájukon túl, az előadói képességükre koncentrálva kerültek megmérettetésre, ezzel segítve őket a további
tanulmányaikban. A tanulmányi verseny motiváló volt a hallgatók számára és érdekes tapasztalattal lettek gazdagabbak.
A szakértői zsűri iránymutatását beszámolóik szerint hasznosnak tartották. További célunk az ilyen irányú komplex
tehetséggondozó, valamint készségfejlesztő workshopok, tanulmányi versenyek szervezése a hallgatók számára.
A pályázat keretében a középiskolás diákok számára 4 helyszínen került sor előadások megtartására. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a középiskolás diákok igénylik mindazon információkat, melyek a további tanulmányaikkal
kapcsolatosak. A személyes előadások keretein belül elhangzott információk hatékonyabbak voltak, mint a hallgatók
információs portálokon keresztül történő megszólítása. Lehetőségük volt kérdéseket feltenni az előadás alatt és után is.
Az SZTE hallgatóinak kari és összegyetemi szinten is megszervezett "Prezentációs technikák" elnevezésű tanulmányi
verseny népszerű volt a hallgatók körében. A tapasztalatok azt jelzik, hogy ilyen jellegű programokra a jövőben is
szükség van, a hallgatók igénylik mind a képességeik ez irányú fejlesztését, mind a lehetőséget arra, hogy a képességük
fejlesztése mellett megmérettetésre is sor kerüljön.
Prof. Dr. Badó Attila

A program keretében valósulhatott meg 2016. március 17-én a "Przentációs technikák" összegyetemi vetélkedő.
A verseny résztvevői közül 1. helyezést ért el: Seylan Musayeva, 2. helyezett lett: Németh György Attila, míg a 3. helyet
Török Tamás szerezte meg. A közönség Seylan Musayeva prezentációját találta legjobbnak, így ő vehette át a
közönségdíjat is. A zsűri küldöndíjban részesítette Szives Mártont.
Gratulálunk!

További fotók a "Galéria" menüpont alatt találhatók!

16. SZTE Start Ösztöndíj felvételizőknek

SZTE START ÖSZTÖNDÍJ FELVÉTELIZŐKNEK

SZTE START TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM!
“Hogy jól induljon az éved!”
Ösztöndíj program 2018

A Szegedi Tudományegyetem START program a középiskolás diákok egyetemi beilleszkedését, és későbbi
szakmai fejlődését szolgálja. Az SZTE START program célja, hogy Szegedre vonzza a tehetséges középiskolás
diákokat, és őket egyetemi tanulmányaik során tovább támogassa.
A program első elemét jelentő “SZTE START ösztöndíj” közvetlen kedvezményezettjei azon felvételiző
diákok, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és oda felvételt nyernek a 2018/2019es tanévre. Az ösztöndíj összege minimum 50 000, maximum 100 000 Ft. Várhatóan több száz hallgató
részesülhet ösztöndíjban.
Az SZTE Start program által kínált lehetőségek:
1. Egyéni ösztöndíj (Az elnyert ösztöndíjat – az SZTE-re történt beiratkozás után – egy összegben folyósítjuk.)
2. Az ösztöndíjasok egyetemi beilleszkedését segítő mentori rendszer
3 Az ösztöndíjasok szakmai fejlődését segítő speciális kurzusok
4.A tanulmányok során további tehetséggondozó ösztöndíjak lehetősége (Talent kiválósági, vállalati ösztöndíjak)
5. Az SZTE Tehetségpont kedvezményrendszerének igénybevételi lehetősége
6. Tehetség könyvtár ingyenes használata
7. Tehetség hálózati tagság

Az SZTE START program ösztöndíját pályázat alapján lehet elnyerni. A pályázat elbírálásánal az alábbi
szempontok játszanak döntő szerepet: tanulmányi átlag, érettségi eredmény, nyelvismeret, szakmai
versenyeken nyújtott teljesítmény.
A nyertes diákok okleveleinek átadására a Szegedi Tudományegyetem nyílt napján kerül sor.

Az SZTE START programot az SZTE Tehetségpont koordinálja.

SZTE START ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018
100.000 FORINTOS ÖSZTÖNDÍJ
a Szegedi Tudományegyetemre igyekvő
több száz tehetséges felvételiző diáknak a
SZTE START TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM jóvoltából
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