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Felhívás
Komplex támogató programba való bekapcsolódásra fogyatékossággal élő, hátrányos
helyzetű illetve roma fiatalok számára, akik kiemelkedő tevékenységet nyújtanak
tudományos vagy művészeti területen
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 program keretében az Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ és a Hallgató Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság olyan tehetséges
hallgatók egyetemi tanulmányait, illetve életvezetését kívánja támogatni, akik
fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetűek, vagy roma származásúak.
Kik vehetnek részt:
A program jelenlegi szakaszában MA képzés 1. évében vagy osztatlan képzés esetén 2., 3. és
4.éves hallgatók vehetnek részt.
A program különlegessége:
A támogatás, illetve segítés lényege a személyes, egyénre fókuszáló kísérés, ahol a feladatok,
célkitűzések megvalósításában felkészített tutor tanárok és személyi segítők vesznek részt.
Támogatott területek.
1. Tanulmányi tevékenységek, számonkérések, vizsgák, tudományos előremenetel tervezése.
Megfelelő segítési, támogatási forma megtalálása a tutor tanár segítségével.
Lehetőség van például prezentációs készségek, hiteles kommunikáció fejlesztésére, egyéni
és/vagy csoportos keretek között.
2. Napi életvezetési problémák, feladatok gördülékeny bonyolítása.
Iránymutatás, ügyintézés esetén hivatalokban, egyetemen belül és azon kívül (szociális
támogatás, orvosi ellátás, tanulmányi ügyek intézése).
3. Szabadidő, kultúra, sport, egészséges életvezetés területén koordináló szervezési segítség.
Szolgáltatások: relaxáció, masszázs, gyógytorna, pszichológiai tanácsadás.
4. Pálya és karriertervezés egyéni konzultáció keretében mentor tanár vagy más szakember
segítségével, továbbá kompetencia fejlesztés speciális tréningek keretében.

A kísérés formája a tutor tanár támogatásával, személyi segítőkkel, az EÉTK szakembereivel
valósul meg, amelynek keretében minden mentorált hallgató rendszeresen találkozhat a
segítőivel.
A program keretében 2015. április végéig nyílik lehetőség a kísérésre.
A programba kerülés módja : pályázat
Pályázat benyújtása: 2014. április 28. 16h-ig
Benyújtás személyesen: Szeged, Honvéd tér 6. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
Eredmény kihirdetés: 2014. május 6.
Összesen 25 hallgató részesülhet támogatásban a program jelen szakaszában
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„Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása,
valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú
felsőoktatási együttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon”
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• Önéletrajz

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• Nyelvtudást igazoló dokumentumok
• Hallgatói jogviszony igazolás
• Hallgatói törzslap kivonat (összes eddigi félévek)
• Diploma másolata
• Versenyeken való részvétel igazolása
• Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása
• Témavezető ajánlása
• Motivációs levél

Egyéb, a tudományos tevékenységhez tartozó dokumentumok:
TDK, OTDK eredményt igazoló oklevél,
Folyóiratcikk
Konferencia kiadványban megjelent publikáció
Konferencia kiadványban megjelent absztrakt
Könyv belső címoldalának és copyright oldalának másolata
Poszter
Konferencia részvétel igazolása
Egyéb igazolások
Demonstrátori tevékenység igazolása
Igazolás szabadalomról/találmányról
Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
Jövedelemigazolás a szülők részéről
Egyéb támogatásról és annak összegéről szóló igazolás
SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központban történt regisztráltság igazolása
fogyatékosság vonatkozásában
Motivációs levél, mely az egyetemi tanulmányok tervezésére, jövőbeli tervekre
vonatkozik, illetve megfogalmazásra kerül az a terület, amiben hangsúlyozottan
segítséget kér a pályázó.
Pályázattal kapcsolatos kérdéseket az alábbi csatornákon fogadunk:
e-mail: eselyiroda@gmail.com vagy telefon: 62/544-029
Szeged, 2014. április 14.
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