PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PRO TALENTIS UNIVERSITATIS ALAPÍTVÁNY, A BONAFARM CSOPORT TAGJA ÉS A PICK
SZEGED ZRT.
pályázatot hirdet a PICK SZEGED ZRT. − PRO TALENTIS VÁLLALATI ÖSZTÖNDÍJ
elnyerésére 4 hallgató részére
Az ösztöndíj összege:
150.000 Ft/fő
Pályázatot nyújthat be a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának élelmiszermérnök,
gépészmérnök vagy műszaki menedzser BSc szakos II. évfolyamos hallgatója, aki:


vállalja, hogy szakmai gyakorlatát tölti és/vagy a szakdolgozatát írja a Pick Szeged Zrt.-nél,



továbbá az a BSc szakos II. évfolyamos és MSc I. évfolyamos hallgatója, aki kutatási tervet
készít élelmiszeripai témakörben és a pályázat elnyerését követően a Pick Szeged Zrt-vel
egyeztetve önálló kutatást folytat

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:








élelmiszermérnököknél az állati eredetű nyersanyagokat feldolgozó szakirányon tanul
társalgási szintű nyelvismerettel rendelkezik;
tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori tevékenység;
korábban elnyert ösztöndíjak (a tanulmányi és szociális ösztöndíj kivételével, pl. köztársasági
ösztöndíj, Szeged Városi Ösztöndíj, SZTE Talent ösztöndíjak)
kiváló tanulmányi eredmény
tudományos publikációk, konferencia részvétel;
kiemelkedő sport-, művészeti vagy közéleti tevékenység.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. április 25.
A pályázat benyújtásának módja:
A Pick Szeged-Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj a MODULO felületen keresztül nyújtható be a
csatolandó mellékletekkel együtt kétlépcsős rendszerben:
1. Általános űrlap kitöltése a Tehetségpont/SZTE Talent Ösztöndíjak mappában
2. Csatolt űrlapok között a Pick Szeged-Pro Talentis Vállalati Ösztöndíj felület kitöltése,
mellékletek feltöltése

A pályázati felhívás a https://juniorakademia.szte.hu/oldalon található!
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az juniorakademia@szte.hu címen
kérhető.
A pályázat benyújtásának mellékletei:
 Szakmai önéletrajz
 Hallgatói jogviszony igazolás
 Motivációs levél
 Témavezető ajánlása
A pályázó eddigi szakmai életútjától függően csatolandó mellékletek:
 Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása (pl. oklevél másolat)
 Demonstrátori tevékenység igazolása
 TDK, OTDK eredmény igazolása
 Egyéb versenyeredmények igazolása (pl. oklevélmásolatok, sportegyesület által kiállított
igazolás, kiállítás, hangverseny szervezője által kiállított igazolás)
 Publikációk első oldalainak másolata az alábbi csoportosításban összetűzve, vagy igazolás
megjelenés alatt álló publikációról:
o Folyóiratcikk
o Konferencia kiadványban megjelent publikáció
o Konferencia kiadványban megjelent absztrakt
o Könyv/könyvfejezet esetében a belső címoldal és a copyright oldal másolata
 Konferencia előadás igazolása (szervezők által kiállított igazolás vagy a konferencia program, a
pályázó nevét ebben az esetben kérjük a programban aláhúzással megjelölni, vagy absztraktal)
 Konferencia poszter szekciójában való részvétel esetén a poszter másolata
 Igazolás szabadalomról vagy találmányról
 Tudományos, sport-, művészeti vagy közéleti tevékenységről szóló egyéb igazolás

