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TEHETSÉG HÍRLEVÉL
Második évfolyam negyedik 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.

Konferenciafelhívás
Kari Tudományos Diákköri és a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment
Szakmai 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 Kari Tudományos
Diákköri Konferenciáját. A konferenciához csatlakozik a Harsányi János Szakkollégium támogatásával a
Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferencia.
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 2017. február 1-től elérhető rendszerben kell megtenni.
Időpontok/határidők:
- a 2017-es év Kari Tudományos Diákköri és a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai
Konferencia időpontja: 2017. április 26.
- a regisztráció és az összefoglaló benyújtásának határideje: 2017. április 4. (kedd) 22:00
- a dolgozat elektronikus benyújtásának határideje: 2017. április 16. (hétfő) 22:00
- a nyomtatott munka benyújtásának határideje: 2017. április 23. (hétfő) 10:00
Formai követelmények és egyéb tudnivalók a karok oldalain találhatóak:
A dolgozat / pályamunka benyújtásának módja:
A max. 20 Mb terjedelmű dolgozatokat pdf formában a regisztrált és konferenciára jelentkezett hallgatók a
http://tdk.gtk.uni-pannon.hu/page.php oldalon megadottak alapján tudják feltölteni. Emellett a
dolgozatok / pályamunkák és mellékletek 1 nyomtatott példányát külön kell leadni, a kari TDT elnöknél:
Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, A épület 116. iroda.

Pályázati figyelő
Visegrad Scholarship Program
Visegrad Scholarship Program 2300 euró/szemeszter
mértékű Visegrádi Ösztöndíjat (Visegrad Scholarship
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Program ‑ VSP) a V4 országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyel Köztársaság, Szlovák köztársaság)
diákjai egy, esetleg két szemeszter idejére (5, ill. 10 hónap) nyerhetik el más visegrádi országokban, a Nyugat
Balkán térsége államaiban (Albánia, Bosznia‑Hercegovina, Montenegró, Macedónia, Szerbia és Koszovó),
valamint az EU Keleti Partnerség országaiban (Belorusz, Moldávia, Ukrajna, Örményország, Grúzia,
Azerbajdzsán) folytatandó tanulmányok/kutatás céljából.
További információ: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz
A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között
megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlata alatt
tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek
hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori
képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan
kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai
gyakorlatukat. Jelen felhívás keretében nem pályázható a Stipendium Hungaricum programban részt vevő
országba és területre történő kiutazás, erre vonatkozóan külön felhívás fog megjelenni. A külföldi szakmai
gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap) az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 5 hónap lehet a
tanéven belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
A szakmai gyakorlat helyszíne
A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai
gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, államilag elismert külföldi felsőoktatási
intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:
- Az Európai Unió intézményei és ügynökségei (http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
- EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett);
- A küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek,
konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.
- A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.
A pályázat benyújtására jogosultak köre
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási
intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
- alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt
félév az előfeltétel)
- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
- a fogadó intézmény/vállalkozás munkanyelvéből/munkanyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű,
komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó fél ennél magasabb szintű nyelvtudást kér,
akkor az az irányadó);
- Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ szakmai gyakorlatra
vonatkozó pályázatát;
- vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig
részt vesz a program alumni rendszerében, illetve
biztosítja elérhetőségét.
Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve
a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami
ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.
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Az elnyerhető támogatás összege
A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 186 000-277 200 Ft ösztöndíjban részesül.
A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra (félhavi kerekítés elvével). Az ösztöndíjas
időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba 2+2 napot számítunk be
az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az
ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.)
A pályázat benyújtása, további informciók:
Pályázatot a http://www.scholarship.hu oldalon elérhető on-line pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges
mellékletek csatolásával lehet beadni.

Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 18. alkalommal hirdeti meg diplomamunka
pályázatát.
Pályázhatnak azok a végzős, nappali képzésben részt vett hallgatók,
•

akik 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;

•

dolgozatuk nem titkosított, illetve amennyiben titkosított, akkor a szerző vállalja azt, hogy a dolgozat a
bíráló bizottság tagjai számára teljes egészében megismerhető, illetve amennyiben helyezést ér el, akkor
a
benne
szereplő
szakmai munka és annak főbb eredményei publikálhatóak.

Kategóriák és díjak:
A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban részesülnek:
I. díj: 100.000,- Ft (MSc), 80.000,- Ft (BSc)
II. díj: 80.000,- Ft (MSc), 60.000,- Ft (BSc)
III. díj: 50.000,- Ft (MSc), 30.000,- Ft (BSc)
(A feltüntetett pénznyeremény minden esetben bruttó összeg, melyből SZJA kerül levonásra.)
A díjak megosztva is kiadhatók. A díjazásban nem részesülő, de kiemelkedő diplomamunkák készítői pedig
Dicsérő oklevelet kapnak.
A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 25. éves
kongresszusán, 2017 novemberében.
Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói
konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A diplomamunkák kivonatát
megjelentetik az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai
Híradó számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást
kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára
(3 napra), a további helyezettek pedig az első két szakmai
napra.
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A pályázatokat az MLBKT Titkárságára kell benyújtani (személyesen
illetve elektronikusan 2017. január 16. és 2017. augusztus 31. között bármikor!

vagy

postai

úton),

További információ: http://logisztika.hu/palyazatok/mlbkt-lorincz-peter-diplomamunka-palyazat/

Programajánló – Szakmai előadások
Brexit: a Schrödinger-változat
Dr. Török Ádám, egyetemi tanár, az MTA főtitkára, “Brexit: a Schrödinger-változat” címmel tart
előadást 2017. január 23-án 16.00 órai kezdettel a Pannon Egyetemen (Veszprém, Egyetem u. 10., “A” épület,
2. emelet, A/204, Kari Könyvtár).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a tudaskozpont@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen
lehet.

Infrastrukturális fejlesztések Veszprém megyében
Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára tart előadást “Infrastrukturális fejlesztések
Veszprém megyében” címmel 2017. február 7-én, kedden, 14:00 órai kezdettel a Pannon
Egyetemen (Veszprém, Egyetem u. 10., “B” épület, 2. emelet, Konferenciaközpont).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen
lehet 2017. február 3-ig.

Soha nem látott alacsony kamatok – lehetőségek és kihívások
Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója tart előadást “Soha nem látott alacsony kamatok
– lehetőségek és kihívások” címmel 2017. február 8-án, szerdán, 14:00 órai kezdettel a Pannon
Egyetemen (Veszprém, Egyetem u. 10., “B” épület, 2. emelet, Konferenciaközpont).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényre!
Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen
lehet 2017. február 3-ig.
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