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2016. július 05.

Kiemelkedő tudományos és tanulmányi teljesítményéért 12 tehetséges egyetemista kapta meg a Só József a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány ösztöndíját. A közel másfél millió forint értékű elismeréseket biológus, orvos, vegyész, zenész és tanár szakos hallgatók
vehették át.
Cikk nyomtatás

Link küldés

Tetszik 0

Tweet

Tizenötödik alkalommal osztotta ki ösztöndíjait a Só József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként
működő Só ösztöndíj célja a legjobb tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó egyetemisták anyagi támogatása. Az alapítvány
létrehozása óta 17 millió forinttal támogatta a szegedi egyetem legjobbjait.
Az ösztöndíjra idén 83 hallgató pályázott, közülük 12-en vehettek át elismerést 2016. július 3-án az SZTE József Attila Tanulmányi és
Információs Központban. A hagyományokhoz híven a díjakat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar
diplomaátadó ünnepségén adták át. Hagyomány az is, hogy az elismerések átadásában a magyar kulturális élet nemzetközileg elismert
személyisége is részt vesz. Idén Melocco Miklós Kossuth-, Munkácsy-, valamint Prima Primissima-díjas szobrászművész, Szabó Gábor
professzor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, valamint a Só alapítvány kuratóriumának vezetői és támogatói adták át a díjakat.
Szeredi Ivett Dorina, a Természettudományi és Informatikai Kar biológushallgatója 100 ezer forintos ösztöndíjat kapott a perifériás
idegsérülések kutatásáért. Ő vihette haza az alapítvány vándorserlegét is. A biológia doktori iskola kategóriájában az elismerést a vér-agy
gát felépítésével foglalkozó Nyúl-Tóth Ádámnak, az Általános Orvostudományi kar másodéves PhD-hallgatójának ítélték.
Az alapítvány öt fődíjast jutalmazott, akik egyenként 200 ezer forint jutalmat vettek át. Gehér-Herczegh Tünde vegyészhallgató az ionok
di úzióját, Gubó Richárd vegyészhallgató az alacsony hőmérsékletű szén-monoxid katalitikus oxidációját vizsgálja. M. Tóth Orsolya
orvostanhallgató az agyi vérkeringés, Schuszter Tamás pénzügy szakos hallgató pedig az európai régiók devizapiacainak kutatásáért kapott
ösztöndíjat. Szombati Julianna zongoraművészt számos hazai és nemzetközi díja miatt jutalmazta a kuratórium – írja a delmagyar.hu.
(http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/so -osztondijakat_adtak_at_tehetseges_egyetemistaknak_-_galeriaval/2480984/?
utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso)
Az alapítvány további 5 hallgató munkáját is elismerte: 50 ezer forint értékű Só -különdíjat kapott Bordé Ádám biológushallgató, Iván Sára
zeneszerző, Kovács Balázs némettanár szakos hallgató, Mészáros János vegyészhallgató és Szili Petra biológushallgató.
Az alapítvány korábbi díjazottjait a tervek szerint bevonják majd a pályakezdők támogatásába is. - Az alapítvány fontos feladata, hogy a
végzett diplomás hallgatók pályáját is nyomon kövesse. A végzetteket fejenként 1 millió forint összegű életpálya ösztöndíjjal szeretnénk
támogatni. Az ösztöndíjat korábban elnyert hallgatókkal azóta is jó kapcsolatot ápolunk, megpróbáljuk őket olyan szinten beszervezni, hogy
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a mostani atalokat támogassák – mondta el a városi televíziónak
(http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_atadtak_a_so osztondijakat_18633/t_%C3%81tadt%C3%A1k%20a%20S%C3%B3 %C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjakat/index.html) Só József.
SZTEinfo
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Cikk nyomtatás

Link küldés

Tetszik 0

Tweet

Kövess minket!
Szegedi E…
4,1 E kedvelés

Kedveled

Rajtad kívül 7 ismerősöd kedveli.

Algoritmikusan gondolkodik a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat nyert Gazdag-Tóth Boglárka (/sztehirek/2018marcius/algoritmikusan?objectParentFolderId=19413)
2018. március 08.

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes
Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is
beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

Tanévnyitó: „A Szegedi Tudományegyetem küldetése a tudás előállítása és átadása” (/sztetelevizio/2017/tanevnyitoszegedi?objectParentFolderId=19426)
2017. szeptember 13.

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki
a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.
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Áttekintés - Tamus István grafikusművész kiállítása (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11473)
április 9. 08:00 - 15. 18:00

Arany 200 busz (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=11484)
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2016-julius/tizenket-tehetseges

2/3

