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TEHETSÉG HÍRLEVÉL
A hatodik (márciusi) szám
Az ötödik 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.

Előadás a Harsányi János Szakkollégiumban
2016. március 17. - Az MS Office-ban rejlő rejtett lehetőségek - Pusztai Ádám
2016. március 24. - Prezentációs gyors talpaló - Pusztai Ádám
2016. március 29. - Útban a következő gazdasági világválság felé - Székelyné Kovács Katalin
2016. április 1. - Az Eye-tracking használhatósága a marketing területén - Dr. Veres Zoltán
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Aktuális pályázati lehetőségek
Visegrad-Taiwan Ösztöndíj program
A Visegrad-Taiwan Ösztöndíj program célja olyan PhD jelöltek és posztgraduális kutatók támogatása a V4
országokban, akik Taiwanban terveznek kutató munkát végezni az alábbi témakörökben:
•
•
•
•
•
•

Nanotechnológia
Villamosipar
Biotechnológia
Műszaki Informatika
Turizmus
Társadalom- és humán tudományok

Pályázatok leadási határideje: 2016. március 20.
További információ: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships/
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Erasmus+ pályázati felhívások a 2016/2017-es tanévre
Az Erasmus+ pályázati felhívások a 2016/2017-es
http://www.uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus

tanévre

már

elérhetőek az

alábbi

linken:

A Campus Mundi ösztöndíjra történő jelentkezés feltétele a Pannon Egyetemen benyújtott érvényes Erasmus+
mobilitási pályázat a 2016/2017-es tanévre!
A jelentkezési határidők:
•
•

Campus Mundi Ösztöndíj Rövid Külföldi Tanulmányúthoz – 2016. április 10.
Campus Mundi Ösztöndíj Külföldi Szakmai Gyakorlathoz – 2016. április 10.

További részletek: http://www.uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus

Campus Mundi ösztöndíjprogram
Új, Campus Mundi nevű ösztöndíjprogramot indított el az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A program célja
többek között a felsőoktatás minőségének javítása és a végzett hallgatók foglalkoztathatóságának elősegítése.
A következő öt évben a Campus Mundi program mintegy kilencezer hallgatónak fog lehetőséget nyújtani arra,
hogy résztanulmányokat folytathasson, szakmai gyakorlaton vagy rövid tanulmányúton vegyen részt európai és
Európán kívüli országokban.
A 2016/2017 évi Campus Mundi ösztöndíjakra a Tempus Közalapítvány által kezelt on-line rendszerben lehet
jelentkezni.
Bővebb információ a Tempus Közalapítvány honlapján található: http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
A jelentkezés feltétele a Pannon Egyetemen benyújtott érvényes Erasmus+ mobilitási pályázat a 2016/2017-es
tanévre.
CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉSHEZ: http://tka.hu/palyazatok/4888/campusmundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTHOZ:
http://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz
CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATHOZ:
http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

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

Aktuális rendezvények
Vállalatok Hete
Egy hét a GTK-n, ami a szakmai gyakorlatokról, vállalatokról, a sikeres álláskeresési technikákról szól!
Program:
2016. március 21. (hétfő)
11.00 – 12.00 Audi Hungaria – Tudatos karriertervezés
Előadó: Perjés Petra, Audi Hungaria Gyakornoki Program referens
Helyszín: “A” épület, A/3 terem
Regisztráció a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!
14.00 – 15.30 Motivációs levél író tréning
Tréner: Dr. Bogdány Eszter, tanársegéd
Helyszín: “A” épület, II. emelet Kari Könyvtár
Regisztráció a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!
2016. március 22. (kedd)
9.30 – 14.00 Szakmai Gyakorlati Börze
Helyszín: “A” épület földszint
Az “A” épület földszintjén kihelyezett standoknál megismerheted a vállalatok által kínált szakmai gyakorlati
lehetőségeket, a jelentkezési feltételeket, a gyakorlati körülményeket és a cégeket.
10.00 – 14.00 KSH konferencia
Helyszín: “B” épület, II. emelet Konferencia Központ
Téma: “A jó kormányzás”
16.00 – 17.30 Pályaverseny pályakezdőknek, avagy az álláskeresés fázisai és sikertényezői
Tréner: Egyed Ildikó, ügyvezető partner – HR Üzletág vezető, Aurum Oktatási Központ Szolgáltató Kft.,
LeanCenter üzletág
Helyszín: “A” épület, II. emelet Kari Könyvtár
Regisztráció a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!
2016. március 23. (szerda)
14.00 – 15.30 Interaktív állásinterjú felkészítő tréning
Helyszín: “A” épület, II. emelet Kari Könyvtár
Tréner: Fejérdi Ildikó, HR manager, JOST – Hungária Bt.
Regisztráció a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!
16.00 – 17.00 Szakmai gyakorlati tájékoztató
Helyszín: “A” épület, A/1 előadó
Előadó: Dr. Balogh Ágnes, oktatási dékánhelyettes
Kísérőprogramok a Vállalatok Hetén:
Cégbemutató előadások, programok (Részletek hamarosan.)
Nyílt, szabadon látogatható tanórák céges vendégelőadókkal
(Részletek hamarosan.)
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Kérdéseket, észrevételeket a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen várjuk.

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 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
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Bővebb Információ: http://www.padsbudapest.hu/docs/Pads_felhivas_Elso_cikkem.pdf

Tehetség kerestetik
Tavaszi Kari Tudományos Diákköri Konferencia
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Karának, intézeteinek és tanszékeinek, valamint képzési helyeinek támogatásával meghirdeti
a Gazdaságtudományi Kar Tavaszi Tudományos Diáknapját.
A konferenciára osztatlan, BSc/BA, MSc/MA képzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. A jelentkezés
elektronikus regisztrációval, valamint a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) összefoglalójának benyújtásával
történik. Ezt a http://tdk.uni-pannon.hu weboldalon március 1-től elérhető rendszerben kell megtenni.
Időpontok/határidők:
- a 2016-os év Tavaszi Tudományos Diáknapjának időpontja: 2016. április 20.
- a regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje: 2016. március 25. (péntek) 22:00
- a dolgozat elektronikus benyújtásának határideje: 2016. április 4. (hétfő) 10:00
- a nyomtatott munka benyújtásának határideje: 2016. április 5. (kedd) 10:00
Bővebb információ: http://tdk.gtk.uni-pannon.hu

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
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

Legyél társadalmi vállalkozó! – I-SICS tréning
A Gazdaságtudományi Kar megszervezi az I-SICS Nemzetközi Társadalmi Innovációs Versenyt, amelynek
célja, hogy felhívjuk a figyelmet a legfontosabb társadalmi problémákra, s összegyűjtsünk olyan ötleteket, amelyek
a társadalmi innováció témakörébe tartoznak, s megoldást jelenthetnek a problémákra.
A versenyre jelentkezett hallgatók felkészítő tréningen vesznek részt, melynek során elsajátítják a
fenntartható társadalmi vállalkozások üzleti tervezését. A tréning nyitott, tehát azok is jelentkezhetnek, akik az
I-SICS versenyre nem neveztek, viszont érdeklődnek a társadalmi innováció, a társadalmi vállalkozások
iránt. A tréning elvégzéséről igazolást állítunk ki, amelyet önéletrajzodhoz csatolva, tovább növelheted
versenyelőnyödet a munkaerőpiacon.
A tréning célja a hallgatók megismertetése a szociális vállalkozás felépítésével, működésével, innovatív ötletek
generálása és a szociális vállalkozások üzleti tervezési alapjainak elsajátítása.
A tréning az ún. “The Social Enterprising Europe” (SEE) programjára épül, amely úgy épül fel, hogy annak
elsajátításával alapvető vállalkozói ismeretekhez juthatsz. Elősegíti az olyan vállalkozói ismeretek hatékony
elsajátítását, amely a kirekesztett társadalmi rétegek kezelésének igazságosságára, méltányosságára, és a velük
szemben tanúsított egyenrangú kötelezettségekre fókuszál. Az alapvető vállalkozói ismereteken túl az ötleteden
alapuló társadalmi változás eléréséhez szükséges lépések megtételében is segítünk.
Időpont: 2016. március 24-25. 9:00-19:00
Helyszín: Gazdaságtudományi Kar, “A” épület, 1. emelet, A/122-es terem
NEKED IS OTT A HELYED A TRÉNINGEN?
•
•
•

IGEN, ha egy társadalmi célú vállalkozást akarsz indítani vagy fejleszteni!
IGEN, ha van alapvető ismereted arról, hogy mit jelent a társadalmi vállalkozás!
IGEN, ha nem tudod mit jelent a társadalmi vállalkozás, de kész vagy a világ megváltoztatására!

LEGYÉL KREATÍV! LEGYÉL TÁRSADALMI VÁLLALKOZÓ!
Jelentkezz a tréningre 2016. március 22-ig az I-SICS@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen! A részvétel
ingyenes.
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