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Összesen 102 diák kapott idén ösztöndíjat a Szegedi
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, közülük
66-an személyesen vették át azt.

A 2012 őszén indult programnak köszönhetően a legjobb eredménnyel
rendelkező hallgatók akár teljes tanulmányi idejük alatt mentesülhetnek a
költségtérítés meg�zetése alól. A hallgatók elektronikus felületen adhatták be
pályázatukat, önéletrajzot és motivációs levelet készítettek. A tanulmányi
eredményen kívül bírálati szempont volt az ösztöndíjak odaítélésében a
szociális helyzet, az egyes szakterületek iránti érdeklődés, a nyelvtudás és a
versenyeredmények is. Az ünnepségen jelen voltak az ösztöndíjprogramot
támogató cégek képviselői is. 
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 Még több cikk.
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 11

Dedra tárcsás
szalagcsiszológép

762x25 mm (DED7809)

36 435 Ft  

Elefánt

369 900 Ft  
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Népszerű

A hatos lottó
nyerőszámai és
nyereményei

Több mint kétezer
éves nekropoliszt
fedeztek fel Kairótól
délre

Orosz katonák miatt
lett nonstop a
halászcsárda

A kattintás
hatalom:
népszerűségi
verseny a neten

Többen mentek el
szavazni, mint
szoktak

Így előadva még
biztosan nem
hallotta az Operaház
fantomjának
legismertebb dalát -
Videó

Sovetskij Avtobus
PAZ-672M

Lenco L-3807
professzionális

Baladeo Amarrillo
zsebkés

9 990 Ft  

79 900 Ft  

9 590 Ft  
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Duplázta külföldi hallgatói létszámát az SZTE a Stipendium Hungaricum
programban
A tehetségeket díjazzák a szegedi egyetemen
Ösztöndíjak a legkiválóbb GTK-soknak
Átadták a Só�-ösztöndíjakat az egyetemen
Ösztöndíjak a legjobb hallgatóknak

Témák: egyetem  ösztöndíj  Szeged

Átvehették az ösztöndíjakat a GTK-n. Fotó: Török János - Galéria

Royalty Line 3
az 1-ben
konyhai
robotgép RL-
PKM1800BG
49 980 Ft
24 990 Ft

326 részes
szerszámkészlet
strapabíró
bőröndben

57 990 Ft
21 990 Ft
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Ösztöndíjak a GTK-n - galéria

0 megosztás

 

1 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez

Olvasta már?

hirdetés

Partnereinktől

Megújul a Lakás és Kert
magazin 
Frissebb külsővel és még
gazdagabb tartalommal, még
több ötlettel segítünk
olvasóinknak az
otthonteremtésben és
szépítésben!
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Kisalfold.hu ajánlja

Mint a valóságban:
szituációs gyakorlaton
vettek részt a rendőrku...

Liu Shaolinék gyorshajtását
a rendőrök is értékelték -
fotó

Hozza be aranyait,
készpénzre váltjuk!

Az orosz női bobos
elismerte, hogy doppingolt

Ünnepelték a bajnokokat

Két gépkocsi és egy
teherautó ütközött Bács-
Kiskun megyében

Sovetskij Avtobus
PAZ-672M

Lenco L-3807
professzionális

Baladeo Amarrillo
zsebkés

9 990 Ft  

79 900 Ft  

9 590 Ft  
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