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Péntek délután több mint 130 hallgató kapta meg
ünnepélyes keretek között a támogatást.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának
ösztöndíjrendszere 2012 óta támogatja a leendő közgazdászokat. A vállalatok
és vállalkozások részben vagy egészben mentesítik a hallgatókat az önköltség
meg�zetése alól. A támogatók potenciális munkavállalóként tekinthetnek a
mentorált diákokra, akiknek szakmai fejlődését is nyomon követhetik. Péntek
délután több mint 130 hallgató kapta meg ünnepélyes keretek között a
támogatást. Köztük volt a már a középiskolát is Szegeden végző vajdasági Bíró
Szilárd, aki lapunk kiadóigazgató-főszerkesztőjétől, Kóti Zoltántól vette át az
ösztöndíjat.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ
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Halálra gázolt
valakit a Szegedre
tartó InterCity

Kis karácsony a
város szélén,
óriásfenyővel - fotók

Előkerült Danics
Dóra eltitkolt
gyereke!

Álom a
boldogság: Szegeden
is felébresztik az
alvó Sly-t a
nagyszínházban
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Ösztöndíj a GTK tehetséges hallgatóinak - négyen hetedszerre vették át

Témák: átadás  ösztöndíj  Szeged

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

 

Ösztöndíjakat adtak át a gazdaságtudományi karon - GALÉRIA. Fotó: Frank Yvette
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Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?
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Elaltatták az
állatorvoshoz
menekülő őzet -
veszett lehetett

1 helyes válasz, és
Öné lehet a
Délmagyarország 20
darab
mikuláscsomagjának
egyike!
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Partnereinktől

A Szegediekért vagyunk

Még több ingatlan »

Dáni u. 11. -
47m2 raktár
Havi bérleti díj
23 876 Ft

Mikszáth Kálmán
u. 12. - 66m2
üzlet
Havi bérleti díj
47 752 Ft

◀ ▶
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Kiss-Rigó László búcsúztatta
Almási Istvánt - Orbán
Viktor minisz...

Gyilkosság történt az
autópályán a csengelei
pihenő után

Idegen Világrend - Len
Kasten könyve

Néha kisírja magát az
udvaron, attól kicsit jobb
lesz: egyedül go...

Darth Vader után karácsony
Bakson - fotó

Anett mosógépről álmodik:
3 saját gyerek mellett
értelmileg sérül...

Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló
szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
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