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Tehetséggondozás a Szegedi Tudományegyetemen 

 

összeállíitotta:Prof. Dr. Badó Attila 

 

A Szegedi Tudományegyetem a szegedi tehetséggondozás eredményeinek megőrzése és 

fejlesztése érdekében összehangolni törekszik az általános- és középiskolás, valamint az 

SZTE-vel hallgatói jogviszonyban álló tehetségek felkarolását, gondozását. E cél elérésének 

egyik eszközeként 2006-ban létrehozta a Szegedi Tehetséggondozó Tanácsot. Az ismert 

tudósokból, közéleti személyiségekből álló Tanács határozza meg azokat a stratégiai célokat, 

melyeket a Tanács kezdeményezésére 2008-ban létrejött SZTE Tehetségpont valósít meg 

operatív módon. A Tehetséggondozó Tanács feladatai közé tartozik:  

 a tehetséggondozás irányelveinek lefektetése;  

 tehetséggondozó programokban, pályázatok, ösztöndíjak elbírálásában való részvétel;  

 a tehetséggondozási programokhoz szükséges tőkebevonás módjának kidolgozása, 

áttekintése  

 

A Tehetséggondozó Tanács jelenlegi tagjai:  

Prof. Dr. Badó Attila 

 (elnök), az SZTE Összehasonlító Jogi Intézet vezetője, a Pro TalentisUniversitatis Alapítvány 

elnöke, 

Dr. Várkonyi Andrea, műsorvezető, riporter, az Érthetően Az Egészségért Alapítvány 

nagykövete 

Prof. Dr. Balogh Elemér, alkotmánybíró, egyetemi oktató 

Prof. Dr. Hatvani László, Széchenyi-díjas matematikus, akadémikus 

Járai Zsigmond, MNB felügyelő bizottsági elnök 

Lékó Péter, nemzetközi sakknagymester 

Sófi József, a Sófi József A Szegedi Tehetségekért Alapítvány elnöke 

Dr. Szalay István, volt szegedi polgármester,egyetemi oktató  

Dr. Telegdy Gergely, bíró, egyetemi oktató, az SZTE EHÖK egykori elnöke 

 

A Szegedi Tudományegyetemen folyó tehetséggondozási tevékenység operatívszintű 

megvalósítását az SZTE Tehetségpont teszi lehetővé, mely 2010-ben jött létre, majd 2011-ben 

kiváló akkreditált minősítésre tett szert. A kiváló akkreditált minősítés megerősítésére 2014-

ben került sor. Az SZTE Tehetségpont koordinálja az egyetemi tehetséggondozási 

tevékenységet, közvetíti a lehetőségeket a hallgatók felé, illetve széleskörű szolgáltatás 

csomagot nyújt számukra. Számos intézménnyel és egyetemi egységgel együttműködve, 

megalakulása óta végez tehetséggondozási tanácsadó tevékenységet, így többek között az 

érdeklődő tehetségek számára nyújt életvezetési, pályaorientációs, karrier tanácsadást, 

valamint a tehetséggondozó programokban való részvételi lehetőséget. Mindezek mellett 

tehetséggondozási könyvtárat épít ki, honlapot, levelezőlistát és adatbázisokat tart fenn. 

 

A TÁMOP 4.1.1. pályázat keretében a tehetséggondozás Felsőoktatási törvényben 

megfogalmazott definícióját tágítva mentori, tutori rendszer kialakítása kezdődött meg az 

Arany János középiskolai tehetséggondozó programban részt vett, s a Szegedi 

Tudományegyetemre felvételt nyert hallgatók részére. Számos tehetséggondozó szolgáltatás 

jött létre az egyes tehetséggondozó programokban résztvevő hallgatók számára.A TÁMOP 

4.2.3. pályázati konstrukcióban megvalósul a tudományos diákköri munkában résztvevő 

hallgatók tudományos tevékenységének disszeminációja. A projekt keretében az SZTE 

Tehetségpont szakkollégiumi tudományos konferenciákat, különböző kompetencia- és 

készségfejlesztő tréningeket (autogén, időgazdálkodás, prezentációs technikák, asszertív 
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kommunikációs, önismereti, csapatépítési és vezetői készségfejlesztő tréningeket) szervez, 

ezen kívül egy rendkívül népszerű tudományos előadássorozatot is meghirdetett a hallgatók 

számára (SZTE Science Café), melyben a kezdő kutatóknak, doktoranduszoknak is 

lehetőséget biztosított az előadásra. A projekt lehetővé teszi, hogy az SZTE Tehetségpont a 

háromhavonta megjelenő SZTE TALENT Press Magazinban tájékoztassa a hallgatókat az 

aktuális ösztöndíj lehetőségekről, a tudományos élet vívmányairól,a legfrissebb kutatási 

eredményekről. A magazin publikációs lehetőséget is biztosít kiemelkedően tehetséges 

hallgatóink számára. A projekt hozzájárult 2013-ban a XXXI. Országos Tudományos 

Diákköri Konferencia megszervezéséhez. Ebben az évben kerül sor a„Nők a Tudományban” 

országos konferencia megszervezésére is. 

 

A fentieken túl, az SZTE Tehetségpont egyik legfontosabb kezdeményezése a Kiválósági 

Lista és az ehhez kapcsolódó SZTE TALENT ösztöndíjrendszer. A Szegedi 

Tehetséggondozó Tanács számos módon törekszik a tehetséges hallgatók támogatására. E 

célból többek között a Szegedi Tudományegyetem, Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, és hazai vállalkozások által nyújtott anyagi támogatásból több „Talent” 

ösztöndíjat hozott létre. Az ösztöndíj pályázatok 2006 óta kerülnek kiírásra.  

 

A hosszas előkészítés alapján kidolgozott rendszer a Szegedi Tudományegyetem kiváló 

hallgatóinak kitüntetését és jutalmazását szolgálja. A tehetséggondozási rendszer bázisa a 

Kiválósági Listára épül. Célja felismerni és kiemelt figyelmet fordítani az egyetem tehetséges 

hallgatóinak fejlesztésére, támogatására. A Kiválósági Listára a hallgatók pályázat útján 

kerülhetnek fel.A Kiválósági Listán a Szegedi Tehetséggondozó Tanács által kidolgozott 

szempontrendszer szerint a hallgatók arany, ezüst, vagy bronz fokozatba kerülhetnek. Az 

SZTE Tehetségpont Kiválósági Listán szereplő hallgatók az elnyert pénzbeli támogatás 

mellett jogosultak igénybe venni a Tehetségpont különböző szolgáltatásait. 

 

Az SZTE TALENT ösztöndíjak: 

- SZTE TALENT Ösztöndíj és Kiválósági Lista 

- SZTE Esélyegyenlőségi TALENT Ösztöndíj 

- SZTE Talent Ösztöndíj Kezdő Kutatóknak 

- Predoktori SZTE TALENT Ösztöndíj 

- SZTE TALENT Publikációs és Külföldi Előadás Támogatás 

- Esélyt a középiskolás Tehetségeknek 

 

Az SZTE Tehetségpont, a Pro TalentisUniversitatis Alapítvánnyal szoros együttműködésben 

2013 óta számos vállalati ösztöndíjat is alapított és meghirdetett a hallgatók számára. A 

vállalati ösztöndíjak nemcsak anyagi támogatást, de sokszor gyakornoki lehetőséget is 

biztosítanak a kiemelkedően tehetséges hallgatók számára. 

 

A Vállalati és alapítványi ösztöndíjak: 

- Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj 

- Egyetemi Sajtóért Pro Talentis ösztöndíj 

- Halbritter Mátyás Díj 

- SZTE AllianceTalent Ösztöndíj 

- Contitech - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Printker – Pro Talentis vállalati ösztöndíj 
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- Egis - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Givaudan - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Sole-Mizo - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Szegedi Vízmű - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- PICK - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- TE-DI Trade - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Goodwill Pharma - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Ferroép - Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- OTP – Pro Talentis vállalati ösztöndíj 

- Pro TalentisUniversitatis Alapítvány Kiváló Kosárlabdázó ösztöndíj 

- MNB Hallgatói Ösztöndíj 

- Kiemelten Tehetséges Hallgatók Ösztöndíj 

 

Végezetül megemlíthető, hogy a tehetséggondozásösszegyetemi szintű szervezése, 

támogatása mellett igen intenzív kari szintű tehetséggondozó programok is működnek a 

Szegedi Tudományegyetemen. 

 

 


