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.
Az ösztöndíj mértéke:
az SZTE Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottsága és a Szegedi
Tehetséggondozó Tanács döntésétől függően
20.000 és 100.000 Ft közötti egyszeri támogatás.
A hallgatók az alábbi három kategóriában pályázhatnak:
1 .Fogyatékossággal élő (mozgásában-, látásában-, hallásábanés kommunikációjában gátolt), aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező SZTE hallgatók, akik az SZTE Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központnál regisztrációval rendelkeznek
2. Roma származású, államilag finanszírozott vagy
költségterítéses, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali
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

A pályázat benyújtásának módja:
Az SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj pályázat a MODULO
felületen (https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default)
keresztül nyújtható be a csatolandó mellékletekkel együtt
kétlépcsős rendszerben:
1. Általános űrlap kitöltése a Tehetségpont/SZTE Talent Ösztöndíjak
mappában
2. Csatolt űrlapok között az SZTE Esélyegyenlőségi TALENT
Ösztöndíj felület kitöltése, mellékletek feltöltése

A Modulos pályázathoz kitöltési útmutató a www.sztehetseg.hu
oldalon található!

A pályázatok benyújtási határideje:
2018. március 22. 12:00 óra.
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 pályázat eredményéről e-mail-ben tájékoztatjuk a pályázókat.
További információ Kemény Zsanett SZTE Tehetségpont
koordinátortól kérhető: szte.talent.osztondijak@gmail.com e-mail
címen vagy a 06-62-544-696 telefonszámon.

1. Általános űrlap (Tehetségpont/SZTE Talent Ösztöndíjak)
• Önéletrajz
• Hallgatói jogviszony igazolás
2. SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ KATEGÓRIA:

• Regisztráció az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központnál
Tudományos eredmények igazolása:
• Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása
• Egyéb igazolás
• TDK, OTDK részvételt és/vagy eredményt igazoló igazolás és/vagy
oklevél
• Folyóiratcikk
• Konferenciakiadványban megjelent publikáció
• Konferenciakiadványban megjelent absztrakt
• Könyv belső címoldalának és copyright oldalának másolata
• Konferencia részvétel igazolása (programfüzet)
• Demonstrátori tevékenység igazolása
• Igazolás megjelenés alatt álló publikációról
• Poszter
• Kiemelkedő sport teljesítmény igazolása
• Művészeti tevékenység igazolása
• Speciális segítő munka igazolása

ROMA SZÁRMAZÁSÚ KATEGÓRIA:
Tudományos eredmények igazolása:
• Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása
• Egyéb igazolás
• TDK, OTDK részvételt és/vagy eredményt igazoló igazolás és/vagy
oklevél
• Folyóiratcikk
Konferenciakiadványban megjelent publikáció
• Konferenciakiadványban megjelent absztrakt
• Könyv belső címoldalának és copyright oldalának másolata
• Konferencia részvétel igazolása (programfüzet)
• Demonstrátori tevékenység igazolása
• Igazolás megjelenés alatt álló publikációról
• Poszter
• Kiemelkedő sport teljesítmény igazolása
• Művészeti tevékenység igazolása
• Speciális segítő munka igazolása

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KATEGÓRIA:

• Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
• Jövedelemigazolás a szülők részéről
• Egyéb támogatásról és annak összegéről szóló igazolás
Tudományos eredmények igazolása:
• Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása
• Egyéb igazolás
• TDK, OTDK részvételt és/vagy eredményt igazoló igazolás és/vagy
oklevél
• Folyóiratcikk
• Konferenciakiadványban megjelent publikáció
• Konferenciakiadványban megjelent absztrakt
• Könyv belső címoldalának és copyright oldalának másolata
• Konferencia részvétel igazolása (programfüzet)
• Demonstrátori tevékenység igazolása
• Igazolás megjelenés alatt álló publikációról
• Poszter
• Kiemelkedő sport teljesítmény igazolása
• Művészeti tevékenység igazolása
• Speciális segítő munka igazolása

