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TEHETSÉG HÍRLEVÉL 

Második évfolyam harmadik 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 - Eredmények 
2016. november 9.-én a tudomány napján tartottuk az Intézményi Diákköri Konferenciát, melynek 
Közgazdaságtudományi Szekció, Gazdaságtudományi Tagozatában az alábbi eredmények születtek: 
 
I. helyezés*: Czeczeli Vivien: „Nem konvencionális monetáris politika az eurózónában - előzmények és 
tapasztalatok”. Témavezető: Dr. Szikszai Szabolcs 
I. helyezés*: Strack Flórián: „Hazai gyógyszállodák 2.0 - a medical wellness piaci kihívásai 
Magyarországon”. Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin 
II. helyezés*: Kántor Szilvia: „Megoszt vagy megerősít? - A megosztáson alapuló gazdasági modell hazai 
vonatkozásai”. Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin 
II. helyezés*: Kopácsi Evelin: „Beszállítók kiválasztásának elősegítése”. Témavezető: Pató Gáborné Dr. Szűcs 
Beáta 
II. helyezés*: Molich Kitti, Stefán Ádám: „Check-in a jövőbe, avagy robotizálás a szállodai recepción”. 
Témavezető: Dr. Gyurácz Németh Petra 
III. helyezés: Matus Dániel, Németh Norina: „A helyi gazdaságfejlesztés és az önkormányzati gazdálkodás 
kapcsolata Nemesvámos és Ballószög példáján keresztül”. Témavezető: Dr. Dániel Zoltán 
 
*A pályamunka OTDK-n való bemutatását a zsűri támogatja  

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-
, és 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.uni-
regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html  
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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 
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. 
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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  

Külföldi gyakorlati álláslehetőség - Algoos 
 
Az Algoos Study Work and Travel LTD előadás keretében tájékoztatja a hallgatókat az általuk kínált külföldi 
gyakorlati helyekről, állásajánlatokról és Erasmus+ gyakorlati lehetőségekről. 
 
Az előadás a Nemzetközi Hét keretében, 2016. november 24-én, csütörtökön 11:00 órakor lesz a Kari Könyvtárban 
(2. emelet, A/204). 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Theta Award – HR ötletek nemzetközi versenye 
 
Az innovatív, online HR megoldásokat kínáló cut-e Hungary ezúton hívja meg az emberi erőforrások alapképzés 
és felsőoktatási szakképzés hallgatóit a cut-e nemzetközi versenyére, a Theta Award-ra. 
 
A Theta a cut-e díja az inspiráló HR ötletekért, melynek nemzetközi versenyét idén rendezik meg harmadik 
alkalommal. 
 
A Theta nemzetközi díjat a cut-e alapította, aki a világ piacvezetője az innovatív online képességtesztek és 
személyiség-kérdőívek tervezésében és megvalósításában toborzás, kiválasztás és fejlesztés céljaira. 
 
Miről szól a verseny? 
 
A Theta díjat olyan HR termékekkel vagy HR folyamatokkal kapcsolatos ötletekért adják át, melyek: 
 
Tökéletesítik a HR területén történő mérést, értékelést és döntéshozást 
Hozzásegítik a növekedéshez mind az alkalmazottakat, mind a szervezeteket – személyes és pénzügyi szempontból 
Pozitív élményt és tapasztalatot jelentenek az alkalmazottaknak és a vállalatoknak is 
Inspirálják, előmozdítják az emberek karrierjét és szakmai fejlődését 
Ki jelentkezhet? 
 
A verseny nyitott a felsőoktatási intézmények minden hallgatója számára, aki szeretné megmutatni saját ötletét, 
mellyel inspirálja a HR területén az újításokat, az innovációt. Bármilyen Bachelor, Master vagy doktori képzésben 
részt vevő hallgató jelentkezhet a versenyre, bármilyen inspiráló HR ötlettel, projekttel, kutatási témával. 
 
A jelentkezés folyamata 
 
Van egy ötleted? Ha kellően átgondolt és megalapozott, nyújtsd be bátran. Nem feltétel, hogy már meg lett-e 
valósítva korábban, ki lett-e próbálva a gyakorlatban, vagy 
pilot kutatás készült-e vele kapcsolatban. 
 
Egyszerűen jelentkezhetsz: maximum 900 szóban vázold fel 
ötletedet és nyújtsd be az online jelentkezési felületen. Az 
ötletek benyújtásának határideje: 2016. december 31. 
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Ha nem vagy biztos benne, hogy az ötleted megfelel-e az elvárásoknak, vagy ha szeretnél tippeket kapni az 
ötleteddel kapcsolatban, írj az info.hungary@cut-e.com e-mail címre. 
 
Theta díj 
 
Ha Te nyersz, megjutalmaznak egy kezdő csomaggal, mellyel sikeressé tesznek Téged és ötletedet! A díj nyertese 
segítséget kap, hogy ötletét átültethesse a valóságba. Az ajándékcsomag coaching, marketing tanácsadás és 
támogatás kombinációja, illetve tartalmaz egy 4.000 eurós kezdőtőkét is. Továbbá jár mellé egy utazás 
Hamburgba, a cut-e központjába, hogy a győztes átvehesse a díjat, emellett Hamburgban lehetőséget kap rá, hogy 
bemutathassa ötletét 150 HR szakember előtt. 
 
Szavazás 
 
A kiválasztás folyamatának első részét a cut-e belső zsűrije végzi. Az alkalmasnak talált ötleteket ezután nyílt 
szavazásra bocsátják a közösségi média felületein keresztül – vagyis csak egy megfelelő ötletet kell beadnod, és 
barátaid máris szavazhatnak rá. Egyes országokban lehetnek helyi versenyek is a nemzetközi megmérettetés 
mellett. A cut-e fenntartja magának a jogot a végső döntés meghozatalára. 
 
Ha kérdésed lenne a jelentkezéssel kapcsolatban, vagy hogy megfelelő-e az ötleted vagy projekted, keresd fel a 
céget iránymutatásért az info.hungary@cut-e.com e-mail címen. 
 
 


