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TeMA TEHETSÉG MENEDZSMENT ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2017.október-november
A TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet az
általa működtetett Támogatási Programba való felvétel érdekében.
Az Alapítvány Támogatási Programja keretében valamennyi bekerült hallgató számára az
alábbi támogatást biztosítja:
1.
2.
3.
4.
5.

Ösztöndíj;
Tréningek;
Tudományos tevékenység támogatása;
Tudásmenedzsment Alapítvány Érem;
Munka világába történő beilleszkedés;

A támogatás különböző formáinak részletes leírása az Alapítvány Programjában került
rögzítésre.
Pályázásra jogosultak
A pályázaton részt vehet az a magyar állampolgár, aki
•
•
•

magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll,
nappali tagozatos,
alapképzésen, osztatlan mesterképzésen, mesterképzésen, vagy doktori képzésen vesz
részt.

A pályázás módja, benyújtandó dokumentumok
Pályázni az Alapítvány elektronikus címére (titkarsag@fundatema.hu) megküldött pályázati
anyaggal lehetséges. A pályázat befogadásáról az Alapítvány visszaigazolást küld a pályázó
elektronikus címére.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
• az Alapítvány honlapjáról letöltött és kitöltött Jelentkezési lapot,
• a Jelentkezési lapon kért adatok igazolására szolgáló dokumentumok másolatát,
• a pályázó által kézzel, folyó írással készített Motivációs levelet,
• a pályázó nyilatkozatát, miszerint az Alapítvány Programját megismerte és elfogadta,
• a pályázó által aláírt Adatkezelési Nyilatkozatot.
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A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk (Jelentkezési Lap, Alapítvány
Programja, Adatkezelési Szabályzat, Adatkezelési Nyilatkozat) az Alapítvány honlapjáról
(www.fundatema.hu) letölthetők és ott megismerhetők.
A pályázatok értékelése a beküldött dokumentumok alapján történik, ezért kérjük a
Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltését és az igazoló másolatok hiánytalan megküldését.
Hiányosan kitöltött Jelentkezési Lap, vagy egyéb szükséges pályázati anyag hiánya esetén a
pályázatot az Alapítvány tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.
Pályázati eljárás
A beérkező pályázatokat az Alapítvány formailag ellenőrzi, az ennek megfelelt pályázókat
személyes beszélgetésre hívjuk.
A benyújtott pályázati anyag és a személyes beszélgetés alapján az Alapítvány Kurátora dönt
a Támogatási Programba felvételt nyert hallgatók személyéről.
A pályázat eredményét az Alapítvány honlapján közzéteszi és a pályázókat elektronikus úton
hivatalosan értesíti.
A Kurátor döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. Az elutasított pályázók pályázati
anyagát az Alapítvány megsemmisíti.
A Támogatási Programba felvételt nyert pályázóval az Alapítvány Támogatási Szerződést köt.
Pályázati határidők
Pályázat beküldésének határideje: 2017. november 23.
Személyes elbeszélgetések határideje: 2017. december 15.
Pályázat hivatalos eredményének kihirdetése: 2017. december 21.
Elérhetőségek
Cım
́ : 1111. Budapest, Karinthy Frigyes út 18.
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