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A program alapvető célkitűzése az volt, hogy a tehetségeket felkutassa, beazonosítsa, másrészt egy
Tehetség hálózatot alakítson ki. A SZTE Tehetségpont regisztrált Tehetségpont tagjai és a Kiválósági
listás hallgatók között, valamint a már végzett, de regisztrált hallgatók a továbbiakban is a közösség
részeként folyamatos és kölcsönös tájékozódási, tájékoztatási lehetőséggel élhessenek.
Ugyancsak célkitűzés volt a tehetséges hallgatók felkutatása és összegyűjtése, a Kiválósági listás
hallgatók összegyűjtése, valamint a már végzett, fiatal diplomás hallgatók összegyűjtése.

Meeting a tájékoztató anyag összeállításával kapcsolatban. Az összegyűjtött adatbázis mintegy 3500,
a Tehetségpont által már támogatott és a jövőben támogatható hallgató adatait, elérhetőségét
tartalmazza, melyet a pályázat megvalósulása óta a Tehetségpont hálózat folyamatosan frissít és
használ.
A Tehetségpont hálózatról tájékoztató anyagot állítottunk össze, amit a regisztrált hallgatóknak
postán
megküldtünk.
Információs Tehetség hálózati portál kialakítására is sor került, ahol folyamatos tájékoztatást
kaphatnak a hallgatók a tehetségsegítő programokról, valamint a Kiválósági listás hallgatók
megjelenítésével lehetőséget kaptak arra is, hogy kapcsolatba lépjenek a felsőbb évfolyamos
hallgatók
a
Kiválósági
listán
nyertes
hallgatótársaikkal.
A hallgatók tájékoztatása megtörtént arról, hogy regisztrált tagokként lehetőségük van a
Tehetségpont szakkönyvekkel kibővített könyvtárát használni., amit a pályázat segítségével,
szakkönyvek megvásárlásával bővíteni tudtunk.
2015. december 9-én megalakult a felnőtt tehetségeket összefogó Tehetség hálózat az SZTE
Tehetségpont részeként, melynek tagja minden, az SZTE Tehetségpont tagjaként regisztrált,
tehetséggondozó programban részt vevő, vagy támogatásban részesülő hallgató, akinek
teljesítményét az SZTE Tehetségpont valamilyen díjjal jutalmazta. Így tagnak minősül a Kiválósági
listán bronz, ezüst, vagy arany fokozattal rendelkező, vagy az Év tehetsége díjat megszerzett hallgató,
továbbá bármilyen, a Tehetségpont által kiírt vállalati és egyéb ösztöndíjban részesülő hallgató,
kutató, illetve pályázat esetén a Szegedi Tehetséggondozó Tanács által tagnak nyilvánított magyar
vagy külföldi állampolgár.
A Szegedi Tanulmányi és Információs Központban, egy hallgatók által adott koncerttel, és fogadással
egybekötve került sor a Hálózat megalakítására, melynek tisztségviselőit is megválasztották a
jelenlévők.

A Hálózat az alábbi tevékenységeket végzi: - érdekképviselet (közös fellépés a tehetséggondozó
tevékenység előmozdítása érdekében)- infrastrukturális háttér biztosítása a tagok szakmaitudományos aktivitásának segítése érdekében –belső kommunikációs rendszer működtetése – online felületek kialakítása és naprakészen tartása, rendezvények – előadások, fórumok,
sajtótájékoztatók, kiállítások stb. – szervezése, közös projektek kidolgozásának és működtetésének
irányítása, összehangolása, - együttműködések szervezése (együttműködés hazai és nemzetközi
szervezetekkel, kapcsolatok kiépítése és ápolása)- a tagok rendszeres tájékoztatása pályázatokról,
ösztöndíj lehetőségekről.
Tagsági szintek: 1.Rendes tag (A tagsági viszony feltétele: Tehetségpont tagság
a) A tagság pályázat útján történő megszerzése 2. Pártoló tag A tagsági viszony feltételei:
Támogatás nyújtása az SZTE Tehetségpontnak a hálózati programok megvalósulása
érdekében

A SZTE Tehetségpont a múltban is fontosnak tartotta a tehetséges, kiváló hallgatók felkutatását,
motiválását, díjazását. Ennek alapján alapította meg a Kiválósági listát. A Kiválósági lista elnevezésű
ösztöndíj pályázat minden évben megrendezésre kerül, így bővül a tehetséges hallgatók köre évről
évre. Az SZTE tehetségpont fontos feladatnak tartja a már díjazott és a Kiválósági listára még fel nem
kerülő hallgatók folyamatos tájékoztatását a lehetőségekről . Az információs portállal sikerült
összekapcsolni a hallgatókat, ezzel megteremtve a lehetőséget arra, hogy egymást segítve, egymás
tapasztalatait meghallgatva, átadva minél több hallgató érjen el fokozatot a Kiválósági listán és egyéb
ösztöndíj pályázatokon.
A hírlevelek kiküldésével olyan információkat kap meg személyesen minden regisztrált tag, amelyek
csak a számukra szóló kedvezményeket, lehetőségeket tartalmaznak. A jövőben a hálózat
segítségével olyan meetingeket és konferenciákat tud az SZTE Tehetségpont szervezni, ahol akár a
már végzett hallgatók mellett a Kiválósági listán nyertes hallgatók tudnak előadásokat tartani a
felsőbb
éves
tehetségeknek.
A pályázat megvalósításának egyik legfőbb eredménye, hogy a regisztrált Tehetségpont tagok egy
olyan hálózat tagjaivá váltak, amely információhoz jutásukat megkönnyíti.. A kialakított hírlevél
rendszer legfőbb erénye, hogy a Tehetségpont tagok személyesen kapják meg azokat az
információkat (kedvezmények, ösztöndíjak) e-mail fiókjukba, ami csak őket érinti, Az információs
portál kialakításával sikerült létrehozni egy olyan közeget, ahol a tehetséges hallgatók
tapasztalataikat átadva tudják egymást segíteni. A pályázat segítségével az SZTE 10 Hallgatója és
oktató mentora tudott olyan együttműködést kialakítani, aminek köszönhetően egy közös
tanulmánykötet megjelentetésére is lehetőség nyílt.

