SZTE TALENT ÖSZTÖNDÍJ
és
KIVÁLÓSÁGI LISTA PÁLYÁZAT

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE
Tehetségpont Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, az SZTE Doktori Iskolával, a
Pro Talentis Universitatis Alapítvánnyal
együttműködve

pályázatot hirdet
a Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont tagjai számára.
A kiválósági lista pályázat benyújtásának feltételei és a TALENT ösztöndíjra jogosultak köre:
● Aktív hallgatói jogviszony megléte a pályázat benyújtásának és a támogatás folyósításakor
● Előzetes regisztráció az SZTE Tehetségpont portálon (www.sztehetseg.hu)
● Azon SZTE Tehetségpont tagok válnak jogosulttá a TALENT ösztöndíj elnyerésére, akik a
2012-2013-as tanévben pályázatot nyújtanak be és tagságot szereznek az SZTE Tehetségpont
kiválósági listán.
Az ösztöndíj mértéke: a Szegedi Tehetséggondozó Tanács döntésétől függően 20.000 és 100.000 Ft közötti
egyszeri támogatás.
A Kiválósági Listára három különböző kategóriában lehet pályázni:
1 BA-MA és osztatlan képzésben résztvevők
2 Sportolók és Művészek
3 PhD képzésben résztvevők
A pályázat benyújtásának módja:
1. Az SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista pályázat az SZTE Tehetségpont portálon keresztül nyújtható be, az erre
rendszeresített űrlapon keresztül
2. A portálon benyújtott űrlapon túl, az egységes adatlap és nyilatkozat c. nyomtatványt, valamint a mellékletek listája c.
dokumentumban felsorolt mellékleteket személyesen, az SZTE Tehetségpont Irodában kell leadni.

A pályázati űrlapok a SZTEhetség portálon (www.sztehetseg.hu), a KIVÁLÓSÁGI LISTA menüpontra kattintva
(URL: www.sztehetseg.hu/hu/kivalosagi_lista)

és a Pro Talentis Universitas Alapítvány honlapján (www.protalentis.com) érhetők el.
GYIK és kitöltési útmutató
URL: www.sztehetseg.hu/hu/kivalosagi_lista/gyik

Az SZTE TALENT ösztöndíj pályázatok elbírálása az SZTE Tehetségpont kiválósági lista szempontrendszere
szerint történik.
A szempontrendszer szerinti legmagasabb pontszámot elérő hallgatók az adott félévben a Szegedi Tehetséggondozó Tanács
döntésétől függően 20 és 100 ezer Ft közötti egyszeri támogatásban részesülnek.
Mindazon pályázók, akik a kiválósági lista szempontrendszere szerint valamely fokozatban (bronz, ezüst, arany) helyet
kapnak, jogosultak a Tehetségpont tagsági kártyájára, amivel meghatározott kedvezmények járnak.

Az aktuális kedvezmények megtekinthetők itt: http://www.sztehetseg.hu/hu/kivalosagi_lista/kedvezmenyrendszer.

2013. március 12. 12:00-ig lehet pályázni
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. április 7.
A pályázat eredményéről legkésőbb április 12. napjáig megküldött e-mail-ben tájékoztatjuk a pályázókat.
Az ösztöndíjak átadására és a tagsági kártyák átvételére az ünnepélyes Talent Díjátadó keretében 2013. április végén
kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető telefonon (544-696) vagy e-mailben
(talent@sztehetseg.hu).

