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TEHETSÉG HÍRLEVÉL
Második évfolyam második szám
A „Tehetség – Hírlevél” célja, hogy a hallgatókat és az oktatókat rendszeresen tájékoztassa a lehetséges pályázati,
kutatási lehetőségekről. A hírlevél legfontosabb célja, hogy összehozza a tapasztalt kutatóinkat, a vállalati
szakembereket és az érdeklődő hallgatókat.
„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.

Hallgatói konferenciák
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia
A Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos
Diákköri Tanácsa, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának, intézeteinek és tanszékeinek, valamint
képzési helyeinek támogatásával meghirdeti a Pannon Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját.
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 tdk.uni-pannon.hu weboldalon 2016. október 1-től elérhető rendszerben kell megtenni.
Időpontok/határidők:
- a 2016-os év Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia időpontja: 2016. november 9.
- a regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje: 2016. október 18. (kedd) 22:00
- a dolgozat elektronikus benyújtásának határideje: 2016. október 31. (hétfő) 22:00
- a nyomtatott munka benyújtásának határideje: 2016. november 7. (hétfő) 10:00

Pályázati figyelő
Bajor Ösztöndíj program
A Bayhost Scholarships Közép-, Kelet-, és Dél-Európa államaival foglalkozó Bajor Iskolacentrum tanulmányi
ösztöndíjat hirdet a 2017/2018-as tanévre felsőoktatási végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok részére.
A Bajor Szabadállam által finanszírozott ösztöndíj egy bajor felsőoktatási intézményben végzett doktori-, Master, vagy posztgraduális tanulmányokat támogat.
A pályázat nyertese 8.400 EUR kifizetésére jogosult, mely 12 részletben kerül kifizetésre (havonta 700 EUR).
Pályázatok leadási határideje: 2016. december 21.
További információ: http://www.uniregensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
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Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program 2016/2017
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet
a 2016/2017. tanév őszi és tavaszi félévre az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való
részvételre.
Pályázatot alap, mester, osztatlan, és felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók is benyújthatnak.
A felhívás kódja: UTR-UD-16
A pályázat célja: Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú
végzettséghez jutásának támogatása.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A kiírás keretében két komponensre lehet pályázni:
„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő,
szabadon felhasználható támogatás igényelhető a 2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire
vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése
félévente utalással történik.
“B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség támogatás igényelhető a
2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti
időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja
meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati kiírásban meghatározott
maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre
fordítható, számlákkal szükséges igazolni.
A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 275.000.000 Ft.
Pályázat benyújtására jogosultak:
Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen
Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik , vagy
a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem
rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a
szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja
szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, VAGY a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint utógondozásban vagy utógondozói
ellátásban részesül.
A pályázatok folyamatosan benyújthatók 2016. augusztus 12-től.
Végső beadási határidő: 2016. október 31., 23:59:00 óra.
Bővebb információ:
e-mailben: utravalo-macika@emet.gov.hu
telefonon: 06-1-795-2700
web: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_macika1/
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A Rézler Gyula Alapítvány a 2016/2017-es tanévre két ösztöndíjat hirdet
meg az Egyesült Államokba a tavaszi félévre:
A1 pályázat
konfliktuskezeléssel, vitarendezéssel (elsősorban mediációval és arbitrációval) kapcsolatos posztgraduális
tanulmányok támogatása az Egyesült Államokban: Anderson School of Management, University of New Mexico,
Albuquerque
- A pályázaton részt vehet minden 35 év alatti diplomás (a pályázat benyújtásának idejére már meglévő
mester fokozattal), aki a munkaügyi kapcsolatok, viták megoldásával, a mediációval és az arbitrálással
kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik vagy foglalkozni kíván.
- Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik ezen területen tudományos fokozat megszerzésére
készülnek.
- Az ösztöndíj összege 3600 USD. Az utazás költségeit egyénileg (az ösztöndíjasnak) kell biztosítania.
B pályázat
posztgraduális szociológiai kutatások támogatása az Egyesült Államokban: Department of Central Eurasian
Studies, Indiana University, Bloomington
- A pályázaton részt vehet minden 35 év alatti diplomás (a pályázat benyújtásának idejére már meglévő
mester fokozattal), aki PhD képzésben vesz részt és kutatási témája a munka világával, gazdasági
szociológiával, ipari szociológiával, a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve ezekhez köthető
interdiszciplináris területekkel foglalkozik.
- Az ösztöndíj összege 5000 USD. Az utazás költségeit egyénileg (az ösztöndíjasnak) kell biztosítania.
A pályázatokat elektronikusan (secretary@rezler-foundation.hu) és levélben kell benyújtani a Rézler Gyula
Alapítványhoz (Rézler Gyula Alapítvány, 1111 Budapest, Egry József u. 1.)
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. október 24.
A pályázatok beérkezését az Alapítvány visszaigazolja, és az esélyes jelölteket szóbeli meghallgatásra hívja, ahol
a jelölt tanulmányi elképzeléseit angolul ismerteti.
További információ a pályázatokról: http://www.rezler-foundation.hu/palyazatok ("A1” pályázat és "B" pályázat)

Dura László diplomamunka pályázat
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdeti a Dura László diplomamunka
pályázat 2016-ot
A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
- alapképzés (BSc),
- mesterképzés (MSc), osztatlan 5 éves képzés
- szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul)
keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű
diplomamunkát, szakdolgozatot készített.
A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a munkavállalói
érdekvédelemmel, a szakszervezetekkel, azok feladataival, történelmével, hazai és nemzetközi kapcsolataival, a
szakszervezeti nyilvánossággal, a munka világával munkavállalói szemszögből nézve. Érintsen valamilyen
időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető
szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással
összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat,
és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen.
Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom
számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas
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színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka
pályázat szabályzatában előírtaknak – első, második vagy harmadik díjat nyerhet.
A pályázatra a 2015. május 1-jétől 2016. december 1-ig terjedő időszakban megvédett diplomamunkák,
szakdolgozatok nyújthatók be.
A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a
diplomamunkáját, szakdolgozatát.
A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan az ÉSZT irodához kell benyújtani az eszt@eszt.hu címen. A
pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell
- a diplomamunkát, szakdolgozatot,
- a diploma vagy a sikeres védést igazoló dokumentum másolatát,
- a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
- az oktatási intézmény nyilatkozatát,
- pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja.
Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az Összesítő lapot is.
A jelentkezés határideje: 2016. december 5.
A jelentkezési lap letölthető a www.eszt.hu vagy a www.szakszervezetek.hu honlapról.
A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.
A kiírók a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé teszik.
A díjazott és dicséretben részesített pályamunkák teljes terjedelemben megjelennek a www.szakszervezetek.hu
honlap e célra létrehozott rovatában.

Campus Mundi – Akár havi 270 ezer forintra is pályázhattok
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 Campus Mundi ösztöndíjak mindegyikében közös, hogy a nemzetközi mobilitást támogatja, tehát főként
külföldi tanulmányutakat kínál.
Jövő szeptember végéig megvalósuló rövid tanulmányi utat kínál ez a pályázat. Országtól függően napi akár
24.800 forinttal is támogathatják a győztest. Emellett utazási támogatást is ad a program. A határidő október 20.
Október 20-ig kell jelentkezni a külföldi szakmai gyakorlatot támogató pályázatra. Ez a legalább 2 aktív
félévet lezárt hallgatóknak szól – mester- és doktori képzésen legalább 1 félév. A maximum támogatás összege
277.200 forint. Bővebb információ: http://www.tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
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Tehetség kerestetik
Üzleti analitika gyakornok
Az IBM Székesfehérvári telephelyén, üzleti analitika területen gyakornokokat keresnek.
Bővebb információ: akatona@gtk.uni-pannon.hu email címen

K&H kommunikációs verseny
1. Versenykiírás
A K&H Bank versenyfelhívása felsőoktatásban állami finanszírozásban vagy önköltséges formában
kommunikációt (beleértve a marketingkommunikációt is) és/vagy médiatudományt tanuló hallgatók számára.
A verseny nyertesei a felsőoktatási intézmény tanrendjében előírt szakmai gyakorlatukat a K&H Bank
Kommunikációs igazgatóságán tölthetik el, melyért munkabért fizetünk.
A pályázaton maximum 6 pályázó nyer.
A szakmai gyakorlat pontos idejét - a felsőoktatási intézménnyel egyeztetve a Kiíró jelöli ki - a pályázó igényeit a
lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve, és arról kellő időben (minimum a szakmai gyakorlat megkezdését
megelőző 6 héttel korábban) értesíti a nyertes pályázót.

2. A verseny célja
A K&H Csoport támogatási stratégiája részeként kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra és oktatásukra. Jelen pályázat
célja, hogy lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban, azon belül a kommunikáció/marketing és/vagy
médiatudomány területen tanuló hallgatók számára az elméleti ismereteik alkalmazására.
3. Részvételi feltételek
A versenyben részt vehet minden olyan alap vagy mester szakos, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgató, aki állami finanszírozásban vagy önköltséges formában tanul kommunikáció/marketing
és/vagy médiatudomány területen.
4. A feladat tartalmi kritériumai
A verseny kiírásban szereplő feladat integrált kommunikációs kampány két részének (marketingkommunikáció és
PR) kidolgozása egyénileg vagy maximum 2-3 fős csapatban, külön kifejtve annak marketingkommunikációs,
valamint PR részét is, egyenlő hangsúlyt fektetve mindkettőre.
5. A feladat benyújtásának formai kritériuma
A versenyfeladat minimum 10, maximum 20 oldal lehet illusztrációkkal együtt word formátumban. A teljes anyag
nem haladhatja meg az 5 MB-ot.
6. Határidők
A versenyre 2016. szeptember 15-től 2016. október 21-ig lehet jelentkezni a pályázati anyagok leadásával.
A versenyfeladatot elektronikus formában kell benyújtani a következő e-mail címre:
judit.udvarhelyi@kh.hu
A feladat beérkezésének határideje: 2016. október 21. (péntek), 16 óra
7. A feladatok elbírálása
A feladatok elbírálására 2016. november 15-ig kerül sor. A
feladatok elbírálása szakmai zsűri részvételével történik. A
legjobb verseny feladatokat benyújtók (minimum 6,
maximálisan 10 csapat) személyes prezentáción vesznek
részt a szakmai zsűri előtt.
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A szóbeli forduló november utolsó két hetében zajlik. Ezt követően dönt a zsűri a nyertesekről. Az elbírálásban a
K&H képviselői is részt vesznek.
A végső döntéssel kapcsolatosan minden pályázó legkésőbb 2016. december 1-ig elektronikus értesítést kap.
8. értékelés és odaítélés
Az elbírálás alapfeltétele a kiírásnak történő megfelelés mind tartalmi, mind formai szempontból. A zsűrizésen
csakis a kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok vesznek részt.
Hiánypótlásra nincsen lehetőség.
Értékelés és odaítélés az odaítélés kritériumai:
Az értékelés a zsűri által meghatározott szakmai szempontok szerint történik. Ennek során figyelembe
veszik többek között a következőket:
- a pályázók szakmai motiváltsága, felkészültsége
- a versenyfeladat szakmai tartalma
A zsűri fenntartja a jogot, hogy egyáltalán ne hirdessen nyertest.
9. Teljesítési garancia - a gyakorlati idő
A Kiíró vállalja, hogy 2016/17/18-as tanévben a nyertes pályázók mindegyike számára biztosítja a szakmai
gyakorlati helyet. A szakmai gyakorlat ideje megegyezik a felsőoktatási intézmény által a képzés tanrendjében
előírt gyakorlati idővel (általában 2,5-3 hónap), teljes munkaidőben.
Teljesítési garancia - bér és juttatások
A szakmai gyakorlat ideje alatt a gyakorlati lehetőséget elnyert hallgatóval a 6 hét szakmai gyakorlati időt elérő
gyakorlat esetén munkaszerződést köt. A hallgató ennek alapján havi bérezést kap, mely a felsőoktatási törvény
alapján a mindenkori minimálbér 60%-a hetente. A hallgató szakmai gyakorlati bére - egyéb jövedelem nélkül - a
hallgató számára adó- és járulékfizetéstől mentes.
Emellett a K&H Bank a szakmai gyakorlati időszakra Erzsébet utalványt biztosít havi nettó 5,000 forint értékben.
10. Lebonyolítás
A verseny lebonyolítását a K&H Bank végzi.
A versenyről további információt Udvarhelyi Judittól kaphatnak a 06 1 328-9151-es telefonszámon, vagy a
judit.udvarhelyi@kh.hu e-mail címen.
Versenyfeladat
a feladat két részből áll: 1.rész: marketingkommunikáció
Minden a K&H Visa Classic betéti érintőkártyával elköltött 1000 forint után a K&H Bank saját forrásból 1 forintot
fordít a K&H mozdulj! programra.
A feladat témája:
A K&H Visa Classic betéti érintőkártya használatösztönző kampányának megtervezése.
Háttérinformáció:
K&H mozdulj!: https://www.kh.hu/csoport/sport
K&H Vis Classic érintőkártya: https://www.kh.hu/napi-penzugyek/bankkartya/visa-classic
2. rész PR:
a feladat témája:
A kártyahasználatból befolyt összegből nagyszabású K&H mozdulj! sportverseny megrendezésének lehetősége
egy hátrányos helyzetű településen lévő iskola/iskolák számára. A feladat az esemény kitalálása, valamint pr
kampányának felépítése.
Háttérinformáció:
K&H mozdulj!:
https://www.kh.hu/csoport/sport
K&H a hátrányos helyzetűekért program:
https://www.kh.hu/csoport/hatranyos-helyzetuekert
Kommunikációs célok
- a K&H mozdulj! program megismertetése
- a K&H mozdulj! affinitás kártya megismertetése,
használatra ösztönzés
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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

- a K&H a hátrányos helyzetűekért program megismertetése
- ezen keresztül a K&H Csoport, mint felelős intézmény ismertségének erősítése a nagyközönség körében
https://www.kh.hu/kommunikacios-verseny

Programok
Mester7 – Ne állj meg az első diplomád után!
Folytasd tanulmányaidat a Gazdaságtudományi Kar hozzád legközelebb álló mesterképzési szakán nappali vagy
levelező képzésben!
2016. október 17-21. között megrendezzük a Mester7-et. Ezen a héten szabad bejárásod lesz a mesterszakos
órákra és megnézheted, hogyan zajlik az oktatás egy “szinttel feljebb”.
Bővebb információ, részletes program: http://www.gtk.uni-pannon.hu/category/kiemelt/
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