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Ösztöndíj a GTK tehetséges hallgatóinak négyen hetedszerre vették át

Lapunk kiadója, a Lapcom Zrt. nevében Kóti Zoltán kiadóigazgató-főszerkesztő is adott ösztöndíjat az egyik
kiemelkedően tehetséges hallgatónak, Soós Vanessza Viviennek.Fotó: Frank Yvette
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A cikkhez tartozó galéria megnyitása
(Új ablakban)

Ajánlom 142

Részben vagy teljesen mentesül az önköltség térítése
alól a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Karának 130 legtehetségesebb hallgatója a délután
átadott ösztöndíjak segítségével. Idén négy olyan
egyetemista is volt, aki már a hetedik ösztöndíját vette
át.
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Idén négy olyan egyetemista is volt, aki már a hetedik ösztöndíját vette át a
kar és vállalati, alapítványi partnerei hozzájárulásának köszönhetően. Lapunk
kiadója, a Lapcom Zrt. nevében Kóti Zoltán kiadóigazgató-főszerkesztő is adott
ösztöndíjat az egyik kiemelkedően tehetséges hallgatónak, Soós Vanessza
Viviennek. Kóti Zoltán elmondta: az egyetemen megszerzett tárgyi tudás
mellett kiemelkedően fontos a gondolkodás, a kételkedés, a véleményalkotás
és annak megvédése. A pályázatoknál gyelembe vették a tanulmányi
eredményt, nyelvtudást, versenyeredményeket, közéleti tevékenységet,
esetenként pedig a szociális hátteret is. Az ünnepség végén Vilmányi Márton, a
kar dékánja pezsgővel koccintott a hallgatókkal és a vállalati vezetőkkel.
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Átadták az ösztöndíjakat a GTK tehetséges hallgatóinak. Fotó: Frank Yvette
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