Pályázati Felhívás
Proko Travel ösztöndíj
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, az Ökonómia Közhasznú Alapítvány,
és a Proko Travel Kft. között megkötött együttműködési keretszerződés alapján a Proko
Travel Kft. hozzá kíván járulni az SZTE GTK-ra felvételt nyert, önköltséges képzésben
résztvevő hallgatók tanulmányainak támogatásához.
E célkitűzés elérése érdekében az Ökonómia Közhasznú Alapítvány a pályázaton nyertes,
önköltséges képzésben résztvevő hallgatók SZTE GTK-n folytatott tanulmányai két
szemeszter időszakára vonatkozó önköltséges képzési költsége 50 %-át érintő fizetési
kötelezettségét teljesíti az SZTE GTK felé azzal, hogy minden egyes támogatott szemeszter
befejezését követően a pályázat elbírálására jogosult Ökonómia Közhasznú Alapítvány
Kuratóriuma dönt a további támogatásra jogosultságról, minden egyes további szemeszter
képzési költség fizetési kötelezettség meghatározott százalékának átvállalásáról.
A támogatást elnyerő hallgató az adományozó Partnernél tölti kötelező, 14 hetes szakmai
gyakorlatát abban az esetben, ha a Proko Travel Kft. elégedett a támogatásban részesült
hallgató tanulmányának eredményével és szakmai felkészültségével.
A pályázaton nyertes hallgató vállalja, hogy a támogatással érintett szemeszterben súlyozott
átlaga minimum az adott félévben a Gazdaságtudományi Karon tanuló, nappali tagozatos,
alapképzésben résztvevő hallgatók súlyozott átlaga, és aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik.
A pályázat egy hallgató támogatását biztosítja.
A támogatás elnyerésére az SZTE GTK 2019. vagy 2020. évi felvételi eljárásban nappali
tagozatos alapképzésére felvételt nyert harmadik vagy második évfolyamos
kereskedelem és marketing vagy turizmus vendéglátás szakos hallgatói nyújthatnak be
pályázatot, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
2019-ben felvételt nyert hallgatók esetében:
-

eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 118 kreditet
teljesítettek.
a 2020/2021-es tanév második szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése
legalább elégséges.
Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a
büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.
angol nyelvből minimum középfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvánnyal
rendelkeznek.
érdeklődnek a turisztika iránt.

2020-ban felvételt nyert hallgatók esetében:
-

eddigi, az SZTE GTK-n folytatott tanulmányaik során legalább 58 kreditet
teljesítettek.

-

a 2020/2021-es tanév második szemeszterében felvett kötelező tárgyaik minősítése
legalább elégséges.

-

Ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a
büntetés hatályának tartama alatt a hallgató ösztöndíjra nem pályázhat.
angol nyelvből minimum középfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvánnyal
rendelkeznek.
érdeklődnek a turisztika iránt.

-

Bírálati szempont:
a 2020/2021-es tanév tanév második szemeszterében elért tanulmányi átlag, mely alatt
a súlyozott átlag értendő
a pályázó vállalati feladatokra való alkalmassága:

A pályázathoz csatolni szükséges:
-

-

a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban megjelölteket, így
különösen a megítélt támogatás további átvállalásának felfüggesztésére vonatkozó
rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el,
a hallgató nyilatkozata arról, hogy pályázatában szereplő személyes adatait a bíráló
bizottság tagjai, illetve a pályázat adminisztrációját végző személyek kezelhessék.
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a támogatás elnyerése esetén személyes adatai (így
különösen neve, szakja) az SZTE GTK, valamint a Proko Travel Kft. kommunikációja
során felhasználásra kerüljenek, róla képmás és/vagy hangfelvétel készüljön, s azt az
SZTE GTK, valamint a Proko Travel Kft. kommunikációja során nyilvánosságra
hozza.
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot, illetve támogatást érintően szükség
esetén a média rendelkezésére áll.
a hallgató hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot, támogatást érintő média
megkeresések kapcsán előzetesen egyeztet az SZTE GTK kapcsolattartásra kijelölt
képviselőjével.
a hallgató nyilatkozatát a szakmai gyakorlat Proko Travel Kft.-nél, mint külső
képzései helyen való töltéséről
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy nem áll jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt.
a hallgató nyilatkozatát arról, hogy az SZTE GTK-n folytatott tanulmányai során
harmadéves hallgatók esetében legalább 118 kreditet, másodéves hallgatók esetében
legalább 58 kreditet teljesített, a 2020/2021-es tanév második szemeszterében felvett
kötelező tárgyai minősítése legalább elégséges.

A beérkezett pályázatok az SZTE elektronikus rendszerén keresztül kerülnek archiválásra. Az
eredmények közzététele után a pályázati anyagok az SZTE Adatvédelmi Szabályzata
értelmében megsemmisítésre kerülnek az alábbiak szerint:
- a nem nyertes pályázók pályázati anyaga a pályázati döntéstől számított 5 év
elteltével,
- a nyertes pályázók pályázati anyaga a pénzügyi elszámoltathatóság okán a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a pályázati időszak lezárulását
követő 8 év elteltével.

A pályázókkal történő elbeszélgetésre az SZTE GTK, a Proko Travel Kft. valamint az
Alapítvány Kuratóriumának képviselőiből álló bizottság, a pályázatok elbírálására az
Alapítvány Kuratóriuma jogosult. A pályázati kiírás két szemeszterre szól.
A nyertes hallgatók támogatott szemesztere tanulmányi eredményét, tanulmányi
kötelezettsége teljesítését a támogatott szemeszter vizsgaidőszakának utolsó napját követő 10
munkanapon belül az Ökonómia Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma értékeli. A nyertes
hallgatók további költségtérítésének átvállalása megszűnik, amennyiben:
-

a pályázó súlyozott átlaga az adott félévben a Gazdaságtudományi Karon tanuló,
nappali tagozatos, alapképzésben résztvevő hallgatók súlyozott átlaga alatti
a hallgató adott féléve nem aktív félév

A támogatás megszűnéséről az SZTE GTK elektronikus úton értesíti az érintett hallgatót.
A beérkezett pályázatok elbírálására az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az Adományozó
célhoz kötött adományozási céljának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának eredményéről az SZTE GTK az Alapítvány Kuratóriuma
elektronikus úton értesíti a pályázókat.
Pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 6. dél (12:00)
Pályázat benyújtásának helye: Modulo
Hiánypótlásra a pályázatok beérkezésére előírt határidő lejárta után nincs lehetőség.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. szeptember 14.
Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
- pályázati adatlap és nyilatkozatok
- önéletrajz
- motivációs levél
- minden olyan okirat, dokumentum, publikáció, melyet a pályázó az ösztöndíj elnyerése
érdekében fontosnak tart
További információ az osztondij@eco.u-szeged.hu címen kérhető.
A visszavonás jogát kifejezetten fenntartjuk! A pályázat értékelésével s a bizottság támogatás
megszűnését megállapító döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye!

