PANNON Egyetem
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0002
A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci
igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában

TEHETSÉG HÍRLEVÉL
A hetedik (áprilisi) szám
A hetedik számban továbbra is szerepel néhány olyan pályázati lehetőség, amely még nem járt le, így szeretnénk
ezekre újra felhívni a hallgatók figyelmét. Ugyanakkor a „Pályázati figyelő” rovatunkban új pályázatok is
megjelennek.
Beszámolunk rendezvényeinkről, hírt adunk aktuális kurzusainkról, melyre minden érdeklődő hallgatót szeretettel
várunk.
„Pályázati figyelő” rovatunkban bemutatjuk azokat az aktuális pályázati lehetőségeket, melyekre hallgatóink,
illetve hallgatók bevonásával oktatóink pályázhatnak.
„Tehetség kerestetik” rovatunkban egy-egy olyan kutatási, illetve vállalati témát mutatunk be, amelyre hallgatók
jelentkezését várjuk.
Reméljük, hogy a hírlevél minden olvasó számára sok-sok hasznos információt tartalmaz.

Tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia
2016. április 20.-án tartjuk a Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját, melyen hat hallgató
mutatja be munkáját. A zsűriben kiváló oktatóink mellett a Morgan Stanley képviselői is értékelik hallgatóink
munkáját, felkészültségét.
Program:
08.30-09.00:
09.00-09.15:
09.15-12.00:
13.00-13.30:

Regisztráció (A épület előtere)
Zsűri megbeszélése
Gazdaságtudományi Tagozati ülés (A/204)
Eredményhirdetés (A/204)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Aktuális pályázati lehetőségek
Ösztöndíjpályázat a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ösztöndíjpályázata a
Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására a Nemzeti Tehetség Program keretén belül. A pályázat kódja: NTPNFTÖ-16
A program célja
A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
A pályázat tárgya
A pályázat keretén belül kiemelkedően tehetséges általános
és középiskolai tanulók, felsőoktatásban résztvevő hallgatók
és fiatal kutatók 100 ezer - 1 millió Ft támogatásban
részesülhetnek.
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A pályázók köre
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. §
(1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló
• „A” komponens esetében: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és
középiskolai tanulók;
• „B” komponens esetében: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban
kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók,
oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők;
• „C” komponens esetében: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói
jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek;
• „D” komponens esetében: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban
kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi
középiskolai tanulók.
A pályázat részletei
A pályázat keretösszege: 286 000 000 Ft
A támogatás összege:
• A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.
• A pályázaton a „B”, „C” és „D” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000
Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatható tevékenységek:
1. „A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai
tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
2. „B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő
teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók,
felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének ösztönzése ösztöndíj támogatás
formájában.
3. „C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése
ösztöndíj támogatás formájában.
4. „D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő
eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók
egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
• Utazási költség
• Szállásköltség
• Önfenntartás (étkezés, lakhatás)
• Tandíj
• Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
• Nyomdaköltség (kiadvány esetében)
• Tárgyi eszközök
További információ:
http://palyazatmenedzser.hu/2016/04/06/osztondijpalyazatnemzet-fiatal-tehetsegeinek-tamogatasara/
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Pályázat PhD tanulmányok támogatására
A Rézler Gyula Alapítvány pályázati felhívása ösztöndíj elnyerésére a 2016/2017-es egyetemi tanévre, PhD
tanulmányok támogatására.
A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden magyar, (a pályázat beadási határidejének napján) 35 év alatti, egyetemi PhDprogramban részt vevő doktorandusz, aki doktori disszertációját a munkaügyi kapcsolatok, a munkaügyi viták, az
alternatív vitarendezés, valamint a munka világához kapcsolódó interdiszciplináris témakörből választja.
A pályázat részletei
• A sikeres pályázók 2016. szeptember 1-től összesen 450 000 Forint ösztöndíjban részesülnek, a
későbbiekben részletezett módon és feltételek mellett.
• Az ösztöndíjat a Kuratórium az alábbi kritériumok együttes mérlegelése alapján ítéli oda a sikeres
pályázóknak:
• a pályázó eddigi tudományos munkássága, eredményei,
• a disszertáció témájának szakmai értéke, újdonsága, aktualitása és relevanciája,
• az ösztöndíj szerepe/fontossága a pályázó szakmai fejlődésében és tudományos karrierjében,
• a pályázó téma iránti elkötelezettsége, motiváltsága,
• a disszertáció eredményeinek várható hatása az adott tudományágra,
• a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatósága,
• a pályázati anyag színvonala, minősége.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek témáját doktori iskolájuk tanácsa támogatja.
További információ: http://palyazatmenedzser.hu/2016/03/18/palyazat-phd-tanulmanyok-tamogatasara/

Erasmus Fiatal Vállalkozóknak
•
•
•

Vállalkozás indítását tervezed vagy már kezdő vállalkozó vagy?
Érdekel a külföldi munkavégzés és tapasztalatszerzés?
Szívesen dolgoznál külföldi vállalkozásnál?

Jelentkezz, és légy részese az Európai Bizottság által támogatott Erasmus programnak!
A program keretében kezdő (3 évnél nem régebbi) fiatal vállalkozók, vagy vállalkozás indítását tervező
magánszemélyek 1-6 hónapot tölthetnek valamely európai országban működő fogadó, tapasztalt vállalkozásnál. A
kint tartózkodás, utazás költségeit az Európai Bizottság támogatja. www.erasmus-entrepreneurs.eu
Mit nyújt a program?
• 1-6 hónap valamely európai országban
• Támogatás az Európai Bizottságtól
• Szakmai tapasztalatcsere, tudásmegosztás
• Vállalkozói élet és üzletvitel megismerése
• Nyelvi készségek fejlesztése
Információ/jelentkezés: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Tel: +36-88-814-103, www.veszpremikamara.hu
További információ: http://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2016/01/VKIK_Erasmus_2016.pdf

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
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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.
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
határozzák 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

Szakdolgozat és gyakorlat egy helyen a piacvezető Generalinál
A Generali Biztosító Zrt. céljai között szerepel, hogy a magyar felsőoktatásban résztvevők között ismertté tegye
a biztosítási szektor ma érvényes szakmai- és karrierkínálatát a személyes jövőépítés alternatíváinak bővítése
érdekében.
A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a felsőoktatásban részt vevő azon hallgatóknak, akik egy
multinacionális pénzügyi szolgáltató tevékenységét szeretnék megismerni, és a hazai pénzügyi szektorhoz
kapcsolódva készítik el szakdolgozatukat.
A Generali az alábbi témakörök feldolgozásához biztosít kutatási hátteret:
• Hálózatfejlesztési- és karrierépítési lehetőségek a biztosítási szektorban
• Y és Z generáció helye és szerepe a biztosítási szektor személyes értékesítési hálózatában
A szakdolgozati témák feldolgozására pályázni lehet, azoknak a hallgatóknak, akik a Pannon Egyetemen
• felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben,
• nappali vagy levelező tagozaton tanul, és aki
• dolgozatát a képző intézményhez 2017. november 15-ig beadja.
A kutatási háttér biztosítása az alábbi területeket foglalja magában:
• külső konzulensi támogatás a Generali Biztosítónál;
• biztosítási szektorra vonatkozó elérhető és publikált adatok, tanulmányok;
• cégspecifikus adatok és információk;
• területi értékesítési igazgató, mint külső konzulens személyes szakmai támogatást biztosít, és igény szerint
biztosítja a témafeldolgozás által igényelt további szakmai támogatást.
Jelentkezési határidő megegyezik, az egyetemi témafelvétel határidejével.
A pályázatot kérjük a Generali Biztosító, 1138 Budapest, Váci út 36-38. címére postai úton megküldeni vagy
személyesen leadni, továbbá elektronikus formában eljuttatni a maria.onodi@generali.com e-mail címre.
Részletes pályázati felhívás: http://www.gtk.uni-pannon.hu/wpcontent/uploads/2015/12/2016_Szakdolgozati_t%C3%A9m%C3%A1k_feldolgoz%C3%A1sa_Generali.pdf

Fulbrigth ösztöndíjak az USA-ba
Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2017-2018-as tanévben
bármely tudományterületen vagy művészeti ágban.
Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2016. július 15ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az
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Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Pályázat beadási határidő: 2016. május 23. Az online
jelentkezés megkezdése előtt kérjük olvassa el az alábbiakat: http://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoiosztondijak/
Fulbright Oktatói ösztöndíjak
Oktatási lehetőség a 2017-2018-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a
pályázott témában 2016. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. Az
ösztöndíj időtartama 1 vagy 2 szemeszter. Pályázat beadási határidő: 2016. október 10. Az online jelentkezés
megkezdése előtt kérjük olvassa el az alábbiakat: http://www.fulbright.hu/oktatoi-osztondijak/
Fulbright Kutatói ösztöndíjak
Kutatási lehetőség a 2017-2018-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a
pályázott témában 2016. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény
meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3 – 5 hónap. Pályázat beadási határidő: 2016. október 10. Az online
jelentkezés megkezdése előtt kérjük olvassa el az alábbiakat: http://www.fulbright.hu/kutatoi-osztondijak/
Tájékoztató előadások: http://www.fulbright.hu/tajekoztato-eloadasok/
Bővebb információ a honlapon: http://www.fulbright.hu

Erős Gyula Díj 2016
Az Erős Gyula Alapítvány pályázati lehetőséget hirdet bármely nappali tagozatos felsőoktatási képzésben (BA,
MA, PhD) résztvevő hallgató számára.
Pályázni az alább meghatározott pénzügyi – gazdaságpolitikai témakörben készített tanulmányokkal lehet:
Válságkezelés euróval vagy euró nélkül (Tapasztalatok, lehetőségek, tanulságok)
ERŐS GYULA DÍJ 2016 ÖSSZEGE: 1000€
A pályázatok beadási határideje: 2016. május 20.
További részletek a pályázati kiírásban: http://www.erosgyulaalapitvany.hu/pdf/Eros-Gyula-dij-palyzati-kiiras2016.pdf

Pályázati felhívás – KRAFT Jövőépítő pályázat
A hazánkban először Kőszegen megvalósított KRAFT Projekt egy olyan új város- és régiófejlesztési stratégia,
amely a vidéki Magyarország felemelkedését célozza a kis- és középvárosok összekapcsolódása révén.
Ehhez a megújuláshoz a veszprémi KRAFT-Pont is csatlakozik azzal, hogy megkérdezi Önt: Hogyan fejlesztené
és tenné vonzóbbá a várost és környékét a fiatalok számára?
A veszprémi KRAFT-Pont meghirdeti a KRAFT Jövőépítő Pályázatot, amelyre 18. életévüket betöltött,
Veszprémben lakó vagy a Pannon Egyetem veszprémi székhelyén tanuló egyetemi hallgatók és
felnőttképzésben résztvevők jelentkezését várjuk. Célunk, hogy a fiatalokat, a jövő generációját is ösztönözzük
arra, hogy magukénak érezzék a KRAFT Projekt gondolkodásmódját, elmerüljenek annak fogalomvilágában.
A projektterv kidolgozása során végiggondolják azt, hogyan tudnák a települést fejleszteni, újragondolni,
újraértelmezni, még szerethetőbbé, vonzóbbá és élhetőbbé tenni. Minden vélemény számít!
A pályázatukban mutassanak be egyénileg vagy max. 3 fős csapatban olyan kreatív és egyedi ötleten alapuló
projekteket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok a középiskolai és egyetemi tanulmányaikat követően is
a városban maradjanak.
Az elkészült pályázatokat elektronikusan küldjék el a lorincz@turizmus.uni-pannon.hu címre., az e-mail tárgya
KRAFT Jövőépítő Pályázat legyen. Kérjük, hogy a pályázathoz csatolják nevüket, életkorukat, elérhetőségüket (email cím) és felsőoktatási intézményük nevét, minden esetben küldünk visszaigazolást a pályázat beérkezéséről.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. május 15., éjfél.
A legjobb három projektötlet beküldője 2016 júniusában meghívást kap egy egynapos kőszegi
tanulmányútra, valamint a következő díjazásban részesül:
1. helyezett: 30 ezer forint értékű könyvutalvány
2. helyezett: 20 ezer forint értékű ajándékcsomag
3. helyezett: 10 ezer forint értékű könyvutalvány
További információ:
Dr. Lőrincz Katalin
KRAFT-Pont Veszprém
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8200, Veszprém, Egyetem utca 10.
E-mail: lorincz@turizmus.uni-pannon.hu
Pályázati felhívás: http://www.gtk.uni-pannon.hu/wpcontent/uploads/2016/04/KRAFT_J%C3%B6v%C5%91%C3%A9p%C3%ADt%C5%91P%C3%A1ly%C3%A1
zat_Veszpr%C3%A9m.pdf

Tehetség kerestetik
Clementine Diplomakupa 2016
Hányan olvassák a diplomamunkád? Mennyit ér a diplomád?
Vegyél részt a Clementine Diplomakupán és nyerj fizetett gyakornoki státuszt vagy SPSS tanfolyamon részvételi
lehetőséget!
Részt vehetsz, ha megfelelsz az alábbi feltételeknek:
- 2015 őszi vagy 2016 tavaszi félévében MSc, MA, vagy BSc, BA fokozatú diplomamunkát készítettél/készítesz,
és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezel a 2015/2016-ös tanévre
- Adatelemzést végzel benne az IBM SPSS termékek valamelyikével (Statistics, Modeler, Amos, stb.)
- Az elemzési téma gyakorlati, praktikus szempontból érdekes, akár üzleti, vagy tudományos ismérvek szerint
- Tervezett diplomamunkád rövid leírásával jelentkezel 2016. február 19-ig a jelentkezési lap beküldésével
Díjazás:
A nyertes munkát beadó hallgatók egy fizetett gyakornoki státuszhoz juthatnak, majd előadhatják munkájukat és
eredményeiket az SPSS Nyári Iskolán!
A nyertesek összesen 500 000 Ft gyakornoki státuszhoz és 1 000 000 Ft értékű SPSS termék tanfolyamokhoz
juthatnak!
További információ: http://clementine.hu/diplomakupa

Berlin Startup Calling 2016 Ötletverseny
A fejedben van a következő nagy tech ötlet? A lehető legjobb helyen jársz! A Visual Meta most lehetőséget nyújt
arra, hogy az üzleti ötleted végre valósággá váljon. Készítsd el a projekted összefoglalóját és nevezz az összesen
15.000€ értékű nyereményekért!
Nevezni a világ bármely országából lehet 18 és 30 éves kor között.
A jelentkezéshez küldj egy angol nyelvű, maximum 10 oldal terjedelmű dokumentumot vagy 5 perc hosszúságú
videót a projektedről legkésőbb 2016. december 31-ig.
További részletekért látogass el a verseny honlapjára: http://www.shopalike.hu/berlin-startup-calling-2016

PE Gazdaságtudományi Kar szakmai gyakorlatok
Nyári szakmai gyakorlati lehetőség műszaki menedzser, vezetés és szervezés szakos hallgatóknak a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.-nél.
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További információ: http://mk.unipannon.hu/images/Dokumentumok/hirek_hallgatok/szakmai_gyak/herendi_palyazat2016.pdf
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