SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj
A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Tehetségpont,
az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ és az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító
Bizottsága támogatása alapján

SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj

pályázatot hirdet
az alábbiakban részletezett, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, kutatási, művészeti illetve
sport tevékenységet folytató hallgatók számára.
A hallgatók az alábbi három kategóriában pályázhatnak:
1

Speciális képzési igényű (mozgásában-, látásában-, hallásában- és kommunikációjában
gátolt), aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező SZTE hallgatók, akik az SZTE
Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottságánál regisztrációval rendelkeznek

2

Roma-származású, államilag finanszírozott vagy költségterítéses, aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező tagozatos hallgatók

3

Hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező nappali tagozatos hallgatók

A fenti feltételeken túl, azon hallgatók jelentkezését várjuk, akik saját szakterületükön kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak, kiváló tanulmányi eredményeket értek el és az alábbi kritériumok
valamelyikének is megfelelnek:
●

Saját szakterületükön tudományos eredményeket értek el, vagy eredményes kutatást
végeznek

●

Kiemelkedő sport teljesítményt és eredményeket érnek el

●

Művészeti tevékenységet végeznek, melynek eredménye közösségi értéket képez

●

Speciális segítő munkát végeznek hallgató társaik érdekében

Az egyszeri ösztöndíj mértéke: 30.000-100.000 Ft
A támogatás elnyerésére az érintett hallgatók a pályázati adatlap kitöltésével és a szükséges
mellékletek csatolásával pályázhatnak.
A pályázati űrlapok a SZTEhetség portálon (www.sztehetseg.hu), a KIVÁLÓSÁGI LISTA
menüpontra kattintva (URL: www.sztehetseg.hu/hu/kivalosagi_lista) , az SZTE Egyetemi Életvezetési
1

Tanácsadó Központ (http://www.eletv.u-szeged.hu) és a Pro Talentis Universitas Alapítvány
honlapján (www.protalentis.com) érhetők el.
GYIK és kitöltési útmutató

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
Hiányzó melléklet a pályázatból való kizárást von maga után!
Csak speciális képzési igényű hallgatók esetén:
1

Orvosi igazolás, szakvélemény

2

Az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottságánál történt regisztráltság igazolása

Valamennyi pályázó esetén:
1

Egységes adatlap és nyilatkozat

2

Hallgatói törzslap valamennyi eddig lezárt tanulmányi félév eredményeiről

3

HSZI által aláírással, pecséttel hitelesített aktív hallgatói jogviszony igazolás

4

Az eddigi kutatói-, sportolói-, művészeti tevékenység bemutatása (formátum: maximum
egy A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sortáv)

5

Motivációs levél

6

Amennyiben rendelkezik saját jövedelemmel, a munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás

7

Amennyiben részesül egyéb támogatásban, a támogatásról és annak összegéről szóló
igazolás

8

Jövedelemigazolás a szülők részéről

További információ Szarvas Kata SZTE Tehetségpont koordinátortól kérhető: info@sztehetseg.hu, 0662-544-696
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. március 12. 12:00 óra.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton az SZTE Tehetségpont irodájában kell benyújtani:
6722 Szeged, Honvéd tér 6., 34-es iroda
A határidő után illetve hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat formai értékelését és véleményezését a megadott bírálati szempontok alapján az SZTE
Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács végzi.
A döntésről minden hallgatót értesítünk.
A döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.
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