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TEHETSÉG HÍRLEVÉL
A harmadik (novemberi) szám
Örömünkre szolgál, hogy a harmadik Tehetség Hírlevélben már nagyon sok hallgatói sikerről számolhatunk be.
Eredményesen lezajlott az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, megtartottuk a Tehetség Akadémia
projekt workshopját. Több hallgatónk sikerrel pályázott a Nemzeti Tehetség Program Fiatal Kutatók pályázatán.
A hallgatói sikerek mellett bemutatunk néhány új lehetőséget is, melyekre várjuk a hallgatók jelentkezését.
Felhívjuk a figyelmet néhány olyan pályázati lehetőségre, amelyekre a beadási határidő még nem járt le,
ugyanakkor a „Pályázati figyelő” rovatunkban új pályázatok is megjelennek. A pályázatokra nemcsak hallgatóink,
de hallgatók bevonásával oktatóink is pályázhatnak.
„Tehetség kerestetik” rovatunkban egy-egy olyan kutatási, illetve vállalati témát mutatunk be, amelyre szintén
hallgatók jelentkezését várjuk.
Reméljük, hogy a hírlevél minden olvasó számára sok hasznos információt tartalmaz.

Pályázati lehetőségek
Nyári egyetemi ösztöndíjak
Főiskolai és egyetemi hallgatók számára nyári egyetemi ösztöndíjat hirdet a Tempus Közalapítvány. Nyári
egyetemi ösztöndíjra lehet pályázni Szlovákiába, Szlovéniába, Lettországba, Litvániába és Horvátországba.
A pályázat beadási határideje: 2016. január 15.
Bővebb információ: http://www.tka.hu

Pallas Athéné Magyarország Cambridge Ösztöndíjprogram
A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány pályázatot hirdet a Pallas Athéné Magyarország Cambridge
Ösztöndíjprogramon való részvételi lehetőség elnyerésére magyar hallgatók részére, akik közgazdasági és
pénzügyi tanulmányaikat folytatnák mesterképzés keretében. A pályázatra olyan hallgatók jelentkezését várják,
akik a Cambridge-i Egyetemen posztgraduális mesterképzésben vennének részt az ösztöndíjprogram keretében.
Az ösztöndíj összege: Az egy hallgatóra jutó éves támogatás legfeljebb 11 millió forint, amelyből a
vendéghallgató egy akadémiai évre esedékes tandíja és ösztöndíja fedezhető.
A pályázatokat a nemzetközi ösztöndíjprogramokért felelős Cambridge Commonwealth and International Trust
szervezet fogadja és a kiválasztást is koordinálja.
Jelentkezési határidő: 2016. január 6.
További információ: http://www.graduate.study.cam.ac.uk/how-do-i-apply?ucam-ref=global-header

Simonyi Cambridge (PhD) Ösztöndíj
A Cambridge-i Egyetem meghirdette a londoni magyar nagykövetség és az egyetem együttműködése nyomán
tavaly kezdeményezett, több körben egyeztetett, magyar diákok számára cambridge-i ösztöndíj lehetőséget
biztosító programot. A Simonyi Cambridge Ösztöndíjra tetszőleges témában pályázhatnak magyar hallgatók a
Cambridge-i
Egyetemen
folytatott
PhDtanulmányaik finanszírozására. A Cambridge-i
Egyetemen a PhD-képzés jellemzően három év
időtartamú. Az ösztöndíjak általában fedezik a
képzés időtartama alatt a tandíjat és a havi
stipendiumot.
Pályázni közvetlenül a Cambridge-i Egyetem online
felületén lehet a képzési kurzus kiválasztása után az
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online jelentkezési lap kitöltésével. A 2016/17-es tanévre a magyar hallgatók posztgraduális (PhD és mester)
képzésekre történő jelentkezési határideje 2016. január 6. Ugyanakkor lehetnek szakonként eltérések a
határidőket illetően, amely információ a Cambridge-i Egyetem honlapján megtalálható.
További információ: https://www.cambridgetrust.org/scholarships/

Részképzések a környező országokban és a Baltikumban
Részképzésekben, ösztöndíj támogatásban a környező országok közül: Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában,
Horvátországban, Lengyelországban és a Baltikum országai közül: Lettországban és Litvániában vehetnek részt
nappali alap-, mester- és PhD szakos hallgatók.
A pályázati határidő: 2016. február 29.
Bővebb információ: http://www.tka.hu

Kínai tanulmányút, kutatás, részképzés
Tanulmányút Kínában valamennyi tudományterületen végzett szakemberek számára felsőoktatási
intézményekben, illetve kutató intézetekben történő továbbképzés, kutatás céljából a 2016-2017-os tanévben.
Az ösztöndíjas utak megvalósításához magas szintű kínai vagy angol nyelvtudás szükséges.
A fogadó fél - a hatályos munkaterv függvényében - szállást, 1700 yüan/hó (senior kutatóknak 2000 yüan/hó)
ösztöndíjat, egészségbiztosítást, kutatási díj megfizetése alóli mentességet biztosít. A magyar fél útiköltségtámogatást ad, melynek összege 123 000 Ft. Emellett ösztöndíj-kiegészítés adható, melynek összege havi 50 400
Ft.
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak
külföldi hallgatókat, kutatókat. A fogadó intézményt tehát innen lehet választani.
Pályázati határidő: 2015. 12. 01.
Bővebb információ: http://www.tka.hu

Pallas Athéné Geopolitikai alapítvány - „ELSŐ CIKKEM” PROGRAM
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány elő szeretné segíteni, hogy geopolitikai témájú tudományos cikkek
szülessenek a Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) versenydolgozataiban, valamint a végzős hallgatók
szakdolgozataiban lévő értékes, friss gondolatokból. A PAGEO „Első Cikkem” program egyszerre ösztönzi a fiatal
kutatót és a témavezetőjét arra, hogy egy közös tudományos cikkben folytassák a sikeres dolgozatot megalapozó
kutatást.
Amennyiben a pályázat során elfogadott versenydolgozathoz, vagy szakdolgozathoz kapcsolódó témában megírt
cikket egy tudományos folyóirat elfogadja, a hallgató és a témavezetője 50-50 ezer forint támogatásban
részesülnek. Idegen nyelvű cikk esetén a támogatás 100-100 ezer forint. Többszerzős dolgozat, illetve több
témavezető esetén egyedi elbírálás alapján a támogatási szerződésben kerül meghatározásra a támogatás összege.
Határidő: folyamatos
Bővebb Információ:
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_elso_cikkem%20programra.pdf

Pallas Athéné Domus Scientiae
alapítvány - „ELSŐ CIKKEM”
PROGRAM
A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány „Első
cikkem”
elnevezésű
publikációtámogatási
programot hirdet.
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A pályázatra makroökonómiai vagy pénzügyi témájú díjnyertes versenydolgozatok, valamint szakdolgozatok
szerzői jelentkezhetnek. Amennyiben a pályázat során elfogadott versenydolgozathoz, vagy szakdolgozathoz
kapcsolódó témában megírt cikket egy referált folyóirat elfogadja, a hallgató és a témavezetője 50-50 ezer forint,
idegen nyelvű cikk esetén 100-100 ezer forint támogatásban részesülnek. Többszerzős dolgozat, illetve több
témavezető esetén a támogatás összegét – a fenti felső korlátok figyelembe vételével – egyedi elbírálás alapján
határozzuk meg. Már publikációval rendelkezők is pályázhatnak, de a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek
azok a pályázók, akiknek még nincs referált folyóiratban publikációjuk.
Határidő: folyamatos
Bővebb Információ: http://www.padsbudapest.hu/docs/Pads_felhivas_Elso_cikkem.pdf

Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj
Az "Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj" célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok
bevonása az európai integrációs projektekbe.
A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai
azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.
Az "Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat" az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj
Alapítvány minden évben közösen ítéli oda.
A legjobb projekt díja 5000 euró, a második helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté pedig 2000 euró. A
díjjal együtt a három győztes meghívást kap az Európai Parlamentben való látogatásra (Brüsszelbe vagy
Strasbourgba). Ezenkívül mind a 28 kiválasztott nemzeti projekt képviselőjét meghívják egy négynapos utazásra
a németországi Aachenbe.
A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj
Alapítvány képviselője adja át.
Jelentkezési határidő: 2016. január 25.
A jelentkezési lapok a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj (http://www.charlemagneyouthprize.eu) honlapján
érhetők el.
Bővebb információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/cb5b6364260bc929c1257ee60036d
1b9?OpenDocument

Kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet az egyedi fejlesztést
biztosító ösztöndíjak támogatására.
A pályázat célja: Kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása.
A pályázat összege: minimum 100 000 Ft (vagy 10 000 Ft/hó), maximum 1 500 000 Ft (vagy 150 000 Ft/hó, 10
hónapon keresztül).
A pályázat időtartama: 10 hónap
A pályázat benyújtása folyamatos. Végső határideje: „A” komponens (=egyösszegű támogatás) esetén 2016. május
15; „B” komponens (=havi támogatás) esetén 2016. február 29.
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Támogatott korosztály: 8-35 év
Kinek ajánljuk? Akinek vannak akár már középiskolásként, akár az egyetemen versenyeredményei (OKTV,
OSzTV, TDK stb.).
A kuratórium 5 napon belül dönt a befogadásról, 15 napon belül dönt a támogatásról
További információ, jelentkezés: http://www.emet.gov.h0u/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program168/

Tudományos eredmények, elismerések, pályázati sikerek
A Nemzeti Tehetség Program (NTP) kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatása c. projekt ösztöndíjas
támogatásában részesült: Katona Attila Imre PhD hallgatónk, és Kurbucz Marcell Tamás volt hallgatónk.
A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett első cikkem pályázatában három hallgatónk is részesült: Páll Noémi,
Csányi Vivien Valéria, Kerekes Kinga. Témavezetőjük: Dr. Banász Zsuzsanna.
Eredményes pályázatukhoz szívből gratulálunk!

OTKA pályázatot nyert a Marketing Intézeti Tanszék
A Marketing Intézeti Tanszék elnyerte a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kutatás-fejlesztési
Főosztálya által meghirdetett 3 éves OTKA alapkutatási pályázatot. Különösen értékes eredményként tekinthetünk
erre a sikerre, mivel ez a közgazdasági szekcióban rajtunk kívül egyetlen budapesti egyetemi tanszéknek sikerült.
A preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása című projekt Pannon Egyetemi
kutatóműhellyel valósul meg és a kutatásba további két budapesti intézmény, a BME Ergonómia Tanszéke és a
BGF Kutatóközpontja kapcsolódik be. A Pannon Egyetem részéről Prof. Dr. Veres Zoltán kutatásvezető, Dr. Bátor
Attila, Hargitai Dávid, Pethő Beáta (doktorhallgató) és Liska Fanny (Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterszakos hallgató) vesz részt a programban. A projekt kutatási célkitűzése: a fogyasztói preferenciák
inkonzisztenciáinak megfigyelése különböző döntési helyzetekben. Kísérletes kutatási programunk két modulból
áll. Az elsőben laborkörülmények között figyeljük meg a kísérleti személyek preferenciáit különböző
komplexitású termékek esetén. A második modul bolti (in-store) körülmények között vizsgálja a POS stimulusok
preferencia-moderáló hatását.

Harsányi István díj
A Magyar Innovációs Szövetség által gondozott Harsányi István díjat a menedzsment területén készített legjobb
diplomadolgozatok, illetve PhD értekezések között osztják ki. Évről-évre a Pannon Egyetem hallgatói kapják a
legtöbb díjat. Idén a hét kiosztott diplomadíjból négy díjat a Pannon Egyetem hallgatói kapták. A díjakat november
10-én a Pannon Egyetem aulájában, a Magyar Tudomány Napja rendezvényen adták át.
A díjazott hallgatók:
Baumgartner János, témavezető: Dr. Süle Zoltán
Dobos Ágnes, témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
Raduly Ágnes, témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
Vozár Bálint, témavezető: Dr. Bognár Ferenc

Intézményi TDK eredmények
November 18-án Veszprémben sikeresen lezajlott az
Intézményi Tudományos Konferencia. Hallgatóink a
Közgazdaságtan Szekcióban három tagozatban
mutathatták be eredményeiket.
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Gazdálkodástudomány I. Tagozat
Pál Mária: Mátrixos projekttervezés - Kiút a hagyományos szemlélet hálójából. Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt
Tibor. II. díj
Zaránd Szilvia: A hazai környezeti számvitel elemeinek megjelenése a beszámolóban, bizonyos iparágakban.
Témavezetők: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, Rochlitzné Sajben Ágnes. II. díj
Csanaky Zoltán, Simon Nikolett: A Product Placement hazai alkalmazásának gyakorlata, vizsgálata vállalati
oldalról. Témavezető: Dániel Zoltán András. III. díj
Czeczeli Vivien: A FED quantitative easing politikájának egyes makrogazdasági hatásai. Témavezető: Dr.
Elekes Andrea. III. díj
Gazdálkodástudomány II. Tagozat
Kántor Szilvia: Együttműködés és kooperáció a turizmusfejlesztés érdekében - Kőszegi esettanulmány.
Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin. I. díj
Szőke Viktória: Lokális szükségleten alapuló szolgáltató központ működésének háttere és gazdasági
megvalósíthatósága. Témavezető: Dániel Zoltán András I. díj
Freund Anna: Beszerzés etikai kérdései. Témavezető: Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta. II. díj
Futó Dóra: Aszfaltcsíkba épített dollármilliók - Az autósport globális és lokális gazdasági impresszióinak ideális
íve. Témavezető: Dániel Zoltán András. III. díj
Patócs Nándor: Filmtematikus szálláshely létesítése. Témavezető: Kővári Edit III. díj
Gazdálkodástudomány III. Tagozat
Strack Flórián: Eladható-e a klímaterápia? - A Kőszegi-hegység gyógyturisztikai célú fejlesztése. Témavezető:
Dr. Lőrincz Katalin. I. díj
Molnár Fanni: Vendégelégedettség vizsgálata különböző kategóriájú hotelekben online review oldalak
segítségével. Témavezető: Dr. Gyurácz-Németh Petra. II
. díj
Petrovácz Petronella: A turisztikai szakemberek kompetenciáinak mérése és fejlesztése. Témavezetők: Kaszás
Nikoletta, Dr. Keller Krisztina. II. díj
Magyar Martina: Egyetemi fesztiválok környezetbarát szempontok alapján történő vizsgálata. Témavezetők:
Dr. Keller Krisztina, Kaszás Nikoletta. III. díj

Átadták a Pro Scientia aranyérmeket
A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) záró eseményeként 2015. november 19-én
átadták a Pro Scientia és a Mestertanári aranyérmeket. A Közgazdaságtudományi Szekcióban összesen négy-négy
aranyérmet adtak át.
A Pro Scientia aranyérem a hallgatói tudományos kutatás legrangosabb elismerése. Olyan hallgatók pályázhatnak,
akik OTDK I. hellyel rendelkeznek és e mellett publikációs tevékenységük is jelentős. A díjazottak egy-egy
témavezetőt is megnevezhettek, akiket szintén díjaztak a két évente megrendezésre kerülő záró konferencián.
A négy odaítélhető díj közül két hallgatónk nyert Pro Scientia díjat:
Katona Attila Imre, témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
Kurbucz Marcell Tamás, témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor
A mestertanári aranyérem odaítéléséhez a tehetséggondozás terén legalább 10 éves aktív és eredményes
témavezetői és szervezői tevékenység szükséges.
2015-ben mestertanári kitüntetésben részesült:
Dr. Badics Judit, egyetemi docens, Közgazdaságtan
Intézeti Tanszék.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!
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Tehetség kerestetik
A Pannon Egyetem hallgatói tavaly és tavaly előtt is kiválóan szerepeltek az évente meghirdetett Logisztikai
Csapatbajnokságokon, melyet 2016-ban is megrendeznek.
Itt a lehetőség, hogy a hallgatók újra bizonyítsák rátermettségüket!
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár 3. alkalommal teszi közzé az 1 000 000 Ft ösztöndíjazású
tanulmányi verseny felhívását, nappali tagozatos hallgatók számára.
A Logisztikai Csapatbajnokság Facebook oldala: https://www.facebook.com/logisztikaicsapatbajnoksag
A nagy sikernek örvendő logisztikai csapatbajnokság célja a nappali tagozatos hallgatók tehetséggondozása,
lexikális tudásuk, vezetői és innovációs készségeik fejlesztése gyakorlati jellegű logisztikai problémák megoldásán
keresztül.
A verseny élőshow-val zárul, ahol kihirdetésre kerül az első három "dobogós" csapat, akik pénzjutalmukat
ünnepélyes keretek között a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 10. országos és 5. Nemzetközi Konferenciáján
vehetik át!
Csapatok jelentkezése, további információ: Dr. Kovács Zoltán, kovacsz@gtk.uni-pannon.hu

Csoportos kutatás a Helyi gazdaságfejlesztés óra keretében
A Helyi gazdaságfejlesztés (HGF) óra keretében tavaly jártak először a hallgatók kutatótáborban. A táborok végén
a hallgatók beszámolót tartottak a polgármestereknek az elért eredményekről, valamint kutatási jelentés is készült
a táborok eredményeivel.
A hallgatókkal közös munka eredményeképpen született meg a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés, ami a helyi
értékek és helyi termékek elkötelezett szóvivője, de részt vesz a helyi vállalatok CSR tevékenységének
fokozásában, valamint tevékenységei közé tartozik a GTK szakjainak népszerűsítése is.
A következő kutatótábor jövő év áprilisában várható, szintén a HGF óra keretében. A bejárandó terület: Szigliget,
Badacsonytördemic és Hegymagas. A tábor a Balatoni Turisztikai Kutató Intézet (BATUKI) társszervezésében
valósul meg, Nemzeti Tehetséggondozó Program (NTP) forrásból remélhetőleg.
Pályázni a kutatótáborban való részvételre: 2015. szeptember 16-ától lehet. Ide várunk még hallgatókat, de
nekik mindenképpen fel kell venniük a Helyi gazdaságfejlesztés órát, mivel ennek keretén belül készítjük fel őket
a kutatótáborra.
A táborok általában 4 naposak.
További információ: Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória, viktoria.czuppon@gmail.com
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