SZTE START ALAP
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2021
Kedves Felvételiző!
Amennyiben úgy érzed, hogy a Szegedi Tudományegyetemen szeretnéd folytatni
tanulmányaidat, akkor pályázd meg az SZTE START ALAP ÖSZTÖNDÍJAT!
Az SZTE START ösztöndíj a felvételiző diákok tehetségének kibontakoztatását alapozza meg,
melyre a tanulmányok során számos egyéb szolgáltatás épül. (Pl.: egyetemi mentori szakmai
támogatás, további ösztöndíj lehetőségek, speciális fejlesztő kurzusok)
Az ösztöndíj összege személyenként minimum 40 000Ft, maximum 120 000Ft.
Az elnyert ösztöndíjat – az SZTE-re történt beiratkozás után – egy összegben folyósítjuk a
megadott bankszámlaszámra.
Az ösztöndíj odaítélésénél elsősorban a felvételi pontszámot vesszük figyelembe. További
bírálati szempontok a Start program leírásában találhatók.
Azok pályázhatnak, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem bármely
alapképzésére, oda felvételt nyernek a 2021/2022-es tanévre és tanulmányaikat 2021
szeptemberében kezdik meg.
Az ösztöndíj pályázat benyújtásának módja a Modulo felületén keresztül:
1. Regisztráció: 2021. január 11-től
2. Elektronikus űrlap kitöltése.
Beadási határidő: 2021. július 12.
Döntés: 2021. szeptember 30.
Értesítés: 2021. október 1-től emailben
Az SZTE START ösztöndíj Programot az Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Junior
Akadémia koordinálja.
Az SZTE START ösztöndíj programmal kapcsolatos kérdésekkel keressék bizalommal
munkatársainkat a juniorakademia@rekt.szte.hu címen.
Sikeres pályázást kívánunk!

SZTE START MESTER
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2021
Kedves Felvételiző!
Amennyiben úgy érzed, hogy a Szegedi Tudományegyetemen szeretnéd folytatni
tanulmányaidat, akkor pályázd meg az SZTE START MESTER ÖSZTÖNDÍJAT!
Az ösztöndíj összege személyenként minimum 40 000Ft, maximum 120 000Ft.
Az elnyert ösztöndíjat – az SZTE-re történt beiratkozás után – egy összegben folyósítjuk a
megadott bankszámlaszámra.
Az ösztöndíj odaítélésénél elsősorban a felvételi pontszámot vesszük figyelembe. További
bírálati szempontok a Start program leírásában találhatók.
Azok pályázhatnak, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetem mester
szakjára, oda felvételt nyernek a 2021/2022-es tanévre, tanulmányaikat 2021 szeptemberében
kezdik meg.
Az ösztöndíj pályázat benyújtásának módja a Modulo felületén keresztül:
1. Regisztráció: 2021. január 11-től
2. Elektronikus űrlap kitöltése.
Beadási határidő: 2021. július 12.
Döntés: 2021. szeptember 30.
Értesítés: 2021. október 1-től emailben
Az SZTE START ösztöndíj Programot az Szegedi Tehetséggondozó Tanács és az SZTE Junior
Akadémia koordinálja.
Az SZTE START ösztöndíj programmal kapcsolatos kérdésekkel keressék bizalommal
munkatársainkat a juniorakademia@rekt.szte.hu címen.
Sikeres pályázást kívánunk!

START Ösztöndíj program 2021
A Szegedi Tudományegyetem START program elsősorban a középiskolás diákok egyetemi
beilleszkedését és későbbi szakmai fejlődését szolgálja. Az SZTE START program célja, hogy
Szegedre vonzza a tehetséges középiskolás diákokat, és őket egyetemi tanulmányaik során
tovább támogassa.
A program első elemét jelentő „SZTE START ösztöndíj” közvetlen kedvezményezettjei azon
felvételiző diákok, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és oda
felvételt
nyernek
a
2021/2022-es
tanévre.
Az ösztöndíj összege minimum 40 000 Ft, maximum 120 000 Ft.
Az SZTE Start program által kínált lehetőségek:
1. Egyéni ösztöndíj (Az elnyert ösztöndíjat – az SZTE-re történt beiratkozás után – egy
összegben folyósítjuk.)
2. Az ösztöndíjasok egyetemi beilleszkedését segítő mentori rendszer
3 Az ösztöndíjasok szakmai fejlődését segítő speciális kurzusok
4.A tanulmányok során további tehetséggondozó ösztöndíjak lehetősége (Talent kiválósági
lista, vállalati ösztöndíjak)
Az SZTE START program ösztöndíja pályázat útján nyerhető el. A pályázatok elbírálása az
alábbi szempontok szerint történik:
- felvételi pontszám, kiemelkedő tanulmányi és érettségi eredmény, szakmai tanulmányi
versenyeken elért helyezések, nyelvismeret
- a nyerteseket karonként rangsoroljuk a fenti szempontok szerint
- minden karon az adott évben (az oktatási rektorhelyettes által) meghatározott kvóta és
a rendelkezésre álló keretösszeg szerint, arányosan kerülnek kiosztásra az ösztöndíjak
- a kvótát az összes beérkezett pályázat és az adott karra beadott pályázatok alapján
határozza meg a rektorhelyettes
Az SZTE START programot az SZTE Junior Akadémia koordinálja.

