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TEHETSÉG HÍRLEVÉL 

Második évfolyam első 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.  
A hírlevélben „Tudás Műhelyek” rovatunkban rendszeresen bemutatunk egy-egy, a Gazdaságtudományi Karon 
tevékenykedő kutatóműhelyt, kutatócsoportot. 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. 
 

MNB Kiválósági Ösztöndíj 
 
A Gazdaságtudományi Kar alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, 
pénzügy és számvitel alapképzésben vagy közgazdasági elemző, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, számvitel, 
vezetés és szervezés mesterképzésben résztvevő hallgatói pályázatot nyújthatnak be MNB kiválósági 
ösztöndíjra a 2016/2017. tanévre.  

Pályázni a Neptunban megtalálható GTK – MNB kérvény benyújtásával lehet. 

A pályázat benyújtásának kezdete: 2016. szeptember 12. 10:00, vége: 2016. szeptember 23. 22:00. 

További információ: http://www.gtk.uni-pannon.hu/palyazati-felhivas-mnb-kivalosagi-osztondijra/ 
 

Ösztöndíj pályázat Diákhitellel rendelkező hallgatók számára 

A Diákhitel Központ Zrt. a 2016/17-es tanévben első alkalommal indít ösztöndíj programot, mellyel olyan 
Diákhitellel (Diákhitel1, Diákhitel2) rendelkező hallgatókat kíván segíteni, akik saját szakterületük leendő 
mestereivé válhatnak, és már egyetemi/főiskolai hallgatóként komoly eredményeket, sikereket tudhatnak maguk 
mögött. 

A pályázat célja: a tehetséges és/vagy kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó, Diákhitellel (Diákhitel1, 
Diákhitel2 érvényes szerződéssel) rendelkező egyetemi/főiskolai hallgató ösztöndíj keretében történő támogatása 
a 2016/17-es tanév során (két egymást követő tanulmányi félévben, azaz 10 hónap időtartamban). 

További információk a pályázatról: www.diakhitel.hu/palyazat 
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Pályázati feltételek: http://www.diakhitel.hu/images/palyazataink/DHOP.pdf 

Elérhetőség: osztondijprogram@diakhitel.hu 
Pályázati határidő: 2016. szeptember 26. 

 

Bajor Ösztöndíj program 
 
A Bayhost Scholarships Közép-, Kelet-, és Dél-Európa államaival foglalkozó Bajor Iskolacentrum tanulmányi 
ösztöndíjat hirdet a 2017/2018-as tanévre felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok részére. 
 
A Bajor Szabadállam által finanszírozott ösztöndíj egy bajor felsőoktatási intézményben végzett doktori-, mester-
, és posztgraduális tanulmányokat támogat. 
 
A pályázat nyertese 8.400 EUR ösztöndíjra 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  
 

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. 
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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/  
 

Norvég Alap ösztöndíj – szakmai látogatás pályázat 
 
Az Ösztöndíj program teljes időtartama alatt 52 562 euró használható fel ebben a pályázati akcióban. (Amennyiben 
további források válnak elérhetővé – pl. átcsoportosítás egyéb pályázati akciók keretéből, úgy ez az összeg 
változhat.) A program forrásait az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és Magyarország központi költségvetése 
biztosítja. 
 
A Szakmai látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázatok 
technikai benyújtási határidői 2016-2017-ben az alábbiak szerint alakulnak: 
 
Technikai benyújtási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postára adási határidő): 2016. szeptember 29. 
Eredmény várható időpontja: 2016. október 24 
A kiutazás ajánlott legkorábbi időpontja: 2016. november 21. 
 
A felhívásokat magyar és angol nyelven a mellékletekkel együtt a http://www.norvegalap.hu/osztondijak-
palyazati-felhivasok oldalon elérhetőek. 
 
A pályázatot – regisztrációt követően – magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani a https://nora.norvegalap.hu/ 
oldalon az Aktuális pályázati kiírások menüponton belül a megfelelő felhívásra kattintva. 
 
További tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban az Ösztöndíj program Program Operátora, a Tempus 
Közalapítvány nyújt az egtalaposztondij@tpf.hu e-mail 
címen. 
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Tehetség kerestetik 

Őszi 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 

 
Bővebb információ: http://tdk.gtk.uni-pannon.hu  

Üzleti analitika gyakornok 
 
Az IBM Székesfehérvári telephelyén, üzleti analitika területen gyakornokokat keresnek.  
 
Bővebb információ: akatona@gtk.uni-pannon.hu  email címen  
 
 


