Szegedi Tudományegyetem
Sófi József Alapítvány

A Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tehetségpont szolgáltatásai
és lehetőségei
I. A Szegedi Tehetségpont egyetemi hallgatói közössége.
A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói és Közkapcsolati Rektor-helyettese, Prof. Dr. Badó
Attila és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács felügyeli és támogatja azt a hallgatói közösséget,
melynek tagjai igénybe vehetik az SZTE Szegedi Tehetségpont által nyújtott szolgáltatásokat,
lehetőségeket és kedvezményeket. Továbbá a Szegedi Tehetségpont Tagjai részt vehetnek a
tagszervezetek működésében, programjaiban és rendezvényein.
A legfontosabb elvek:
1. A közösséghez önkéntesen csatlakozhatnak a Szegedi Tudományegyetem kiváló hallgatói,
akik megfelelnek a feltételeknek, és fényképes szakmai önéletrajz elküldésével jelzik, hogy
szerepelni szeretnének a rangos elismerést és referenciát jelentő kiválósági honlapon.
2. Nincs semmilyen kötelezettség, csak szabadon választható lehetőségek.
3. A Tehetségpont tagsággal járó szolgáltatásokat és kedvezményeket az egyetem befejezése
után is igénybe lehet venni.
II. A Szegedi Tehetségpont működésének célja: A kedvező lehetőségek révén ösztönözni
szeretnénk az SZTE hallgatóit minél jobb tudományos, művészeti, tanulmányi és sport
eredmények elérésére, ugyanis csak a feltételeket teljesíteni tudó, kiváló egyetemi hallgatók
lehetnek tagjai a Szegedi Tehetségpont közösségnek.
III. A Szegedi Tehetségpont tagjai
1. Az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány ösztöndíjait megpályázó
hallgatók.
2. A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói és Közkapcsolati Rektor-helyettese és
Igazgatósága által kiírt pályázatokon résztvevő egyetemi hallgatók.
3. A Szegedi Tehetséggondozó Tanács programjaiban és pályázatain szereplő egyetemisták.
Szeged M. J. Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem közösen létrehozta a
Szegedi Tehetséggondozó Tanácsot, amely a szegedi tehetségek felkarolását, támogatását és
tehetséggondozási irányelvek meghatározását tekinti fő céljának.
4. Az SZTE Eötvös Loránd Kollégium kimagasló eredményt felmutató lakói.
5. Az SZTE Apáthy István Kollégium kimagasló eredményt felmutató lakói.
IV. A Szegedi Tehetségpont által nyújtott szolgáltatások, lehetőségek és kedvezmények
(a lehetőségekről havonta átlagosan 4 hírlevélből értesülhetnek az E-mail címlistán szereplő
Tehetségpont tagok; kapcsolat: Sófi József, az SZTE Sófi Ösztöndíj alapítója, e-mail címe:
jozsefsofi@tvn.hu)
1. Ingyenes és kedvezményes színházbérletek, illetve színházjegyek a Szegedi Tehetségpont
Tagjai számára.
A. Kedvezményes jegyek a Szegedi Nemzeti Színház (Nagyszínház: 500 Ft, Kisszínház: 350
Ft) előadásaira
B. Kedvezményes 500 Ft-os színházjegyek a budapesti Nemzeti Színház, a Vígszínház és a
Pesti Színház színdarabjaira.
C. Kedvezményes jegyek a budapesti Madách Színház előadásaira.
Az itt megadott adatokat, kutatási eredményeket a Sófi József Alapítvány Kuratóriuma bizalmasan kezeli, kizárólag a pályázat elbírálására3
használja fel.
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D. Kedvezményes jegyek a Szegedi Szabadtéri Játékokra.
2. Ingyenes és kedvezményes jegyek könnyűzenei koncertekre és komolyzenei
hangversenyekre. Pl. kedvezményes bérletek a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) fesztiválra,
ingyenes jegyek Rost Andrea, Presser Gábor és Varnus Xavér koncertekre
3. Együttműködés szegedi és budapesti kulturális intézményekkel, amelyek alapján ingyenes
és kedvezményes belépőjegyekkel, bérletekkel tekinthetők meg képzőművészeti tárlatok és
egyéb kiállítások.
4. Ingyenes jegyek és bérletek szegedi sporteseményekre (kézilabda, vízilabda és kosárlabda
mérkőzések).
5. Részvételi lehetőség a Sófi Tehetséggondozó Kör rendezvényein. Pl. utazás Brüsszelbe: az
Európai Parlament meglátogatása és városnézés. Látogatás az Országházban, a Sándor
Palotában (Köztársasági Elnök Hivatala), a Magyar Nemzeti Bankban stb.
6. Koncertek szervezése a tehetséges, Zeneművészeti Karon tanuló hallgatók számára a
budapesti Művészetek Palotájában. Továbbá fellépési lehetőség a Magyar Televízió élő
műsoraiban.
7. Kiállítások szervezése a tehetséges, amatőr képzőművészettel (festészet, szobrászat,
fotóművészet) foglalkozó hallgatók számára a szegedi Tanulmányi és Információs
Központban, a budapesti Művészetek Palotájában, és a Cambridge-Szeged Baráti Kör
támogatása révén a Cambridge-ben.
8. Részvételi lehetőség az SZTE Eötvös Loránd Kollégium kulturális és tudományos
rendezvényein, programjain.
9. Részvételi lehetőség kereskedelmi bankok által szervezett befektetési programokban.
10. Kedvezményes lakáshitelek és egyéb hitelek, kiemelkedő hozamú befektetési lehetőségek
és más banki szolgáltatások az SZTE Sófi Alapítványt támogató kereskedelmi bankoknál.
11. Ingyenes jogi tanácsadás és kedvezményes ügyvédi szolgáltatás.
12. Tanácsok és segítség vállalkozás megalapításához a diploma megszerzése után.
13. Értesítés ösztöndíj és egyéb pályázati lehetőségekről.
14. Tudományos és szakmai együttműködések a Tehetségpont tagok között.
15. Részvételi lehetőség önszerveződő tudományos műhelyek tevékenységében.
16. Anyagi támogatás ösztöndíjak által (az SZTE Hallgatói és Közkapcsolati Rektorhelyettese és Igazgatósága és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács által kiírt és felügyelt
pályázatok, az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány ösztöndíj pályázatai).
17. Bevezetés tudományos kutatócsoportokba, bemutatás témavezetőknek.
18. Gyakornoki lehetőségek a tehetséges hallgatóknak.
19. Beajánlás állásokba az SZTE Sófi Alapítvánnyal jó kapcsolatot ápoló cégek
(kereskedelmi bankok, autókereskedések, biotechnológiai cégek, élelmiszer-és vegyiáru kisés nagykereskedelmi cégek) esetén
20. Ajánlások állások, ösztöndíjak megpályázásakor.
A kedvezmények és lehetőségek folyamatosan bővülnek majd a Tehetségpont Tagok
kéréseinek, elképzeléseinek és ötleteinek megfelelően.
Az itt megadott adatokat, kutatási eredményeket a Sófi József Alapítvány Kuratóriuma bizalmasan kezeli, kizárólag a pályázat elbírálására4
használja fel.

