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TEHETSÉG HÍRLEVÉL
A nyolcadik (május-júniusi) szám
A nyolcadik 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.

Lezajlott rendezvények – I-SICS Nemzetközi Társadalmi Innovációs
Verseny
A Gazdaságtudományi Kar nemzetközi partnerekkel együttműködve I-SICS Nemzetközi Társadalmi Innovációs
Versenyt szervezett, melynek regionális fordulójára 2016. május 27-én került sor a Pannon Egyetemen.
Napjainkban egyre több társadalmi problémával találkozunk, amelyek megoldásra várnak: társadalmi kirekesztés,
szegénység, munkanélküliség, elöregedő társadalom, környezetszennyezés és megannyi más. Ezek a problémák a
világ minden részén jelen vannak, nap mint nap szembesülünk velük a közvetlen környezetünkben is. A projekt
célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a környezetükben felmerülő társadalmi problémákra, és ösztönözze őket,
hogy társadalmilag felelősségteljesen gondolkodjanak, aktív, elkötelezett szereplői legyenek lakóhelyüknek.

Aktuális ösztöndíjpályázati lehetőségek
Új Nemzeti Kiválóság Program indul a hallgatók és a fiatal oktató, kutatók
támogatására
Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a
tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló
tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.
Kategóriánkénti ösztöndíj összegek a 2016/2017. tanévben az alábbiak (Ft/fő/hó):
BSc/BA hallgató: 75.000 Ft/Hó
MSc/MA hallgató: 100.000 Ft/Hó
Doktori képzésben részt vevő 1 éves hallgató: 110.000 Ft/hó
Doktori képzésben részt vevő 2-3 éves hallgató: 150.00 Ft/hó
Doktorjelölt: 250.000 Ft/hó
Posztdoktor I.: 300.000 Ft/hó
Posztdoktor II.: 350.000 Ft/hó
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 27.

H-8200 Veszprém, Egyetem u.10.
H-8201 Veszprém, Pf. 158.
Telefon: (+36 88) 624-944
Internet: www.uni-pannon.hu

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

További információ és részletes pályázati kiírások az alábbi linken:
http://www.kormany.hu/hu/dok?age=2&source=2&type=206#!DocumentBrowse
A pályázatot a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dékáni Titkárságára kell beadni.

Japán Állami Ösztöndíj lehetőség (Monbukagakusho, MEXT)
A 2017. évre meghirdetett japán állami ösztöndíj felhívására olyan külföldi fiatalok pályázatait várják, akik
szívesen tanulnának, vagy folytatnának kutatásokat japán egyetemeken. Az ösztöndíjat elnyert hallgatók számára
a japán kormány tandíjmentességet és állami ösztöndíjat biztosít.
2016. június 17-i beadási határidővel az alábbi két kategóriában lehet pályázni:
▬
▬

Egyetemi alapképzés ösztöndíj
Kutatói ösztöndíj

A jelentkezésekkel kapcsolatos további információ a Magyarországi Japán Nagykövetség honlapján található:
http://www.hu.emb-japan.go.jp/hun/culture/scholarship.htm#1

Aktuális diplomapályázati lehetőségek
Harsányi István Díj
A Harsányi István-díjjal a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú diplomatervek, PhDdisszertációk, illetve tudományos diákköri munkák készítőit ismerik el.
Az ösztöndíj összege a pályaművek színvonala alapján évenként kerül meghatározásra. Az ünnepélyes díjátadásra
a díjazott hallgató felsőfokú intézményének évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül
sor.
A Manager Képzés Alapítvány - mely a díjat alapította 2000-ben és azóta is a pályázatok elbírálója - megbízásából
a Magyar Innovációs Szövetség 2004 óta szervezi és gesztorálja a Harsányi István-díj pályázatot.
További információ: http://www.innovacio.hu/3e_hu.php

Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat
A 2015/2016-os tanévben diplomázó MSc és BSc hallgatók számára a Magyar Logisztikai, Beszerzési és
Készletezési Társaság idén 17. alkalommal hirdeti meg a Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázatot.
Olyan diplomamunkákat várnak, melyek újszerű
eredményeket tartalmaznak a logisztika és ellátási lánc
területéről.
Pályázhatnak azok a végzős, nappali vagy levelező
képzésben részt vett hallgatók, akik
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–

–
–

logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc,
készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling,
minőségbiztosítás, stb.) írták diplomamunkájukat;
magyar nyelven, esetleg angol vagy német nyelven, de hazai felsőoktatási intézményben készítettek
diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
diplomamunkájukra legalább jó (4) osztályzatot kaptak és legalább jó (4) minősítésű diplomát szereztek.

Jelentkezés:
A pályázatokat az MLBKT Titkárságára lehet benyújtani (személyesen vagy postai úton), illetve elektronikusan
(Benesch Anita / 1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267 8740, 1 267 9619, email:
anita.benesch@logisztika.hu)
2016. január 15. és 2016. augusztus 31. között bármikor beadható!
A pályázatokat felkért bizottság bírálja el 2016 szeptember-október folyamán, melynek eredményéről a pályázót
2016. október közepéig értesítik. A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a titkárságon 2017.
január 31-ig.

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

PE Gazdaságtudományi Kar szakmai gyakorlatok:
http://www.gtk.uni-pannon.hu/tag/szakmai-gyakorlat/

Nyári egyetem
SPSS Nyári Iskola
A Clementine Consulting idén immár nyolcadik
alkalommal rendezi meg egyhetes nyári programját, az
SPSS Nyári Iskolát a felsőoktatásban résztvevők számára
2016. július 4-8. között, idén a Pannon Egyetem
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támogatásával Veszprémben. A korábbi években szinte az ország összes felsőoktatási intézménye – határon
túlról is – képviseltette magát résztvevőként, előadóként.
Kinek szól?
-

Oktatóknak, akik megosztanák az SPSS oktatásával kapcsolatos tapasztalataikat
PhD hallgatóknak, akik bemutatnák az SPSS-szel elért kutatási eredményeiket
Hallgatóknak, akik szívesen tanulnának az SPSS-ről szakképzett elemzőktől
A felsőoktatás bármely résztvevőjének, aki a jövőben szertné használni az SPSS szoftvercsaládot

Június 27-ig várják előadók és résztvevők jelentkezését!
A rendezvény a felsőoktatásban dolgozóknak és tanulóknak ingyenes.
Program:
-

Hétfő-kedd: oktatók és kutatók tapasztalatcseréje plenáris előadásokon
Szerda-péntek: szakértőink által vezetett intenzív SPSS terméktanfolyamok

További információ: http://clementine.hu/nyariiskola
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