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Tisztelt Olvasó!

Ön a Széchenyi István Egyetem Tehetségkatalógusában

lapoz. Köszönjük érdeklődését.

A Széchenyi István Egyetem Magyarország egyik

legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye.

Kiemelten fontos számunkra, hogy hallgatóinknak

versenyképes tudást nyújtsunk. Nagy számban tanulnak

nálunk olyan diákjaink, akik szeretnének többet a

kötelezőnél, az elvártnál, akik szeretnék megmutatni a

tehetségüket, és akik a kiemelkedő eredményekért

kiemelkedő erőfeszítéseket hajlandók tenni. Ezen hallgatók

alakítják később a világot és támogatják a következő

generációt oktatóként, kutatóként, szakemberként,

vezetőként, ezért fontos, hogy biztosítsuk számukra a

fejlődés és a kiteljesedés lehetőségét. Tudásszomjuk

csillapításában, kreativitásuk kibontakozásában, tehetségük

megmutatásában, ambícióik megvalósításában, a siker és az

elismerés elérésében tehetségsegítés iránt elkötelezett

szakemberek, programok és szervezetek működnek közre.

A Katalógus az Egyetem e szervezeteiről és

tevékenységükről nyújt áttekintést. Működésükről, a

kapcsolatteremtésről és támogatásuk lehetőségeiről

egyrészt honlapjainkon, másrészt a Katalógus hátoldalán

található elérhetőségeken tudunk bővebb információt

nyújtani.



Tehetségsegítő Tanács

Az Egyetemen folyó tehetséggondozási

programokat a Tehetségsegítő Tanács (SZETT) fogja

össze, amely autonóm szervezetek, szervezeti

egységek, műhelyek szövetsége. Célja a tehetség

felismerése, fejlesztése, pártolása, a

tehetséggondozó programok összehangolása és a

tehetségekre fordítható erőforrások bővítése – a

lehető legszélesebb társadalmi összefogással.

A Tehetségsegítő Tanácshoz karok,

szakkollégiumok, hallgatói önképző körök,

alapítványok, egyesületek, kutatóközpont, hallgatói

és egyetemi szolgáltató szervezetek és további

egyetemi egységek csatlakoztak.

Törekvéseinkkel 2020-ban Akkreditált Kiváló

Tehetségpont minősítést értünk el.

A Tanács kapcsolódik a Magyar

Géniusz Integrált Tehetségsegítő

Program hálózatához.



Tudományos és Művészeti Diákkör

A TDK keretei között a hallgatók mindenkori

tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve

kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. Munkájuk

eredményét a tudományos/művészeti publikációk

tartalmi és formai követelményeinek megfelelő

dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti

előadásban mutatják be az intézményi és az országos

konferenciákon. A felkészülés legmagasabb szintje a

doktori iskolát megelőző szakaszban, s mint ilyen, a

doktori képzés (PhD, illetve DLA) egyik legjobb

előiskolája. E célok megvalósítása érdekében a

Széchenyi István Egyetemen működő Tudományos és

Művészeti Diákköri Tanács feladatai között szerepel

különböző rendezvények (intézményi konferenciák,

tehetségnapok, OTDK szekciók), képzések, fórumok

szervezése, kommunikációs platformok

működtetése.

A tudományos diákkörök (TDK) hálózata a

tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb

formája a hazai felsőoktatásban, az értelmiségi

képzés kiemelt területe. Célja, hogy a hallgatók

megismerjék a tudományos kutatómunka és

művészi tevékenység alapjait, módszereit,

bekapcsolódjanak egy-egy tudományterület

kutatásaiba, illetve a művészeti életbe. Ezáltal

minden hallgató kapja meg az érdeklődésének

leginkább megfelelő fejlesztést. A hallgatói

kutatómunkát, illetve a művészeti

alkotótevékenységet elősegítő, ennek

nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma.



Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar 

A tudományos diákköri munkának mind a jogelőd

egyetemeken (ATEK, PATE, NYME), mind a Széchenyi

István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karaként

hosszú múltja van. Közel 150 éve, az 1870-es évek elején

kialakult hallgatói szakmai egyesületi tevékenység

tiszteletreméltó hagyományait folytatva ma is igyekszünk

értéket felmutatni és az egyetemi képzés szerves részeként a

tehetséggondozást végezni.

A kari és egyetemi konferenciák mellett a Kar három

alkalommal rendezte meg az Országos Tudományos

Diákköri Konferencia (OTDK) Agrártudományi Szekcióját

és öt alkalommal a Magyar Élelmiszertudományi és

Technológiai Egyesület (MÉTE) országos TDK

konferenciáját.

Kapcsolódó szervezet:

 Óvári Gazdász Szakkollégium



Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar a régió

szakember-utánpótlásának elsődleges forrása, ahol

járműmérnök, logisztikai mérnök és műszaki

menedzser szakterületen folyik képzés. A különféle

szervezetekhez való csatlakozással a hallgatók számára

lehetőség nyílik további sokoldalú önképzésre, a kutatói

pályát választók pedig a doktori iskolák egyikében

szerezhetnek tudományos fokozatot.

Kapcsolódó szervezetek:

• Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium

• Arrabona Racing Team

• SZEnergy Team

• SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapat



Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és 
Társadalomtudományi Kar

Az Apáczai Kar az oktatásban szerzett több mint

kétszáz éves tapasztalata alapján vesz részt a régió

felsőfokú szakemberképzésében. Miközben őrzi és

emeli az oktatás színvonalát, folyamatos megújulási

szándék vezérli. Ezt jelzi az egyre gazdagodó képzési

kínálat, mely lehetővé teszi, hogy a Kar hallgatói

olyan Országos Tudományos Diákköri Konferencia

szekciókba is nevezzenek, melyekre korábban nem

volt példa. A Karon a tehetséggondozás elsődleges

formája a tanszékek tudományos munkájában való

részvételi lehetőség.

Kapcsolódó szervezet:

• Barsi Ernő Szakkollégium



Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar a jogi és

igazgatási képzések győri központja, mely magas

színvonalú oktatási és tehetséggondozó tevékenysége

révén a munkaerőpiacon jól hasznosítható,

versenyképes tudást, valamint széleskörű

tapasztalatszerzési és fejlődési lehetőségeket biztosít

hallgatóinak. A Kar kiemelt figyelmet fordít a

hallgatók látókörének szélesítésére, tudományos

konferenciák, előadások, vitaestek,

középiskolásoknak is szóló versenyek szervezésére. A

hallgatók és oktatók közös munkájának

eredményeként évről évre kimagasló eredmények

születnek a tudományos diákköri konferenciákon, a

hazai és nemzetközi versenyeken, pályázatokon.

Kapcsolódó szervezetek:

 Batthyány Lajos Szakkollégium



Egészség- és Sporttudományi Kar

Az Egészség- és Sporttudományi Kar munkatársai

az egészségi állapot, az egészségkultúra és az

életmód kutatásával foglalkoztak az elmúlt

években. Az Egészség és Sporttudományi Kar

nemzetközi egyetemi kapcsolatok, közös kutatási

projektek kiépítésében is aktívan részt vesz. A

kutató/ oktatócsoportok munkájának feladata a

nemzetközi hallgatói, oktatói mobilitás

elősegítése, az egészség és sporttudományi

képzéseken a nemzetek/ egyetemek közötti

átmenet biztosítása, a nemzetközi hallgatói bázis

erősítése, nemzetközi kutatások ösztönzése.



Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar 

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar

kiemelt figyelmet szentel a hallgatók egyéni

fejlődésének segítésére, a tehetségek felismerésére és

fejlesztésére. A Kar képzésein számos tárgyban

projekt alapú kiscsoportos foglalkozás keretein belül

történik az oktatás, így a hallgatóknak és az

oktatóknak lehetőségük nyílik egymás jobb

megismerésére és a szorosabb szakmai

együttműködésre.

Kapcsolódó szervezetek:

 SZEnavis Betonkenu

 Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégium



Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar

tevékenysége meghatározó része az Egyetemi

tehetséggondozásnak. A Kar gondozásában több

szervezet és szakkollégium támogatja a fejlődni

kívánókat szakjuktól függetlenül. További előny a

szervezetekhez kapcsolódóan, hogy rengeteg hallgatónk

a tanulmányai befejeztével is segíti társait, Karunkon

dolgozik.

Kapcsolódó szervezetek:

 Jedlik Ányos Gépészmérnöki és Villamosmérnöki

Szakkollégium

 Neumann János Informatikai Szakkollégium



Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

A Kautz Kar küldetésének tekinti, hogy feltárja a

hallgatók rejtett tartalékait. Ennek egyik eszköze a

tehetséggondozás. A tudományos munka iránt

érdeklődő, elkötelezett hallgatók és a szakmai tudással,

tapasztalattal rendelkező konzulens tanárok jól

összehangolt, közös munkájuk során, magyar és angol

nyelven, az elméleti kérdések mellett gyakorlati,

vállalati problémák megoldási lehetőségeit is feltárják a

közgazdaságtan szűkebb szakterületein belül.

Kapcsolódó szervezetek:

 Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

 Széll Kálmán Közgazdasági Adattudományi Szakkollégium



Művészeti Kar

Intézményünkben az elindulás óta több mint 1000

zenetanári diplomát adtunk ki. Az elmúlt években a

zenei képzésen kívül a Művészeti Kar életébe a

képzőművészet, a design tervezés is bekapcsolódott.

Az oktató-nevelő munka mellett a Kar számára

fontos a tehetséggondozás is, ezért az órarendi

kereteket messze túlszárnyaló, jelentős és nagy

szakmai sikereket elérő együttesek jöttek létre

valamint elindult az alkotási folyamat is az Egyetem

falai között.

Kapcsolódó szervezet:

 Művészeti Szakkollégium



Barsi Ernő Szakkollégium 

Az Egyetem legfiatalabb szakkollégiuma

honismerti, gyógypedagógiai, környezet- és

egészségvédelmi szakosztályokkal működik az

Apáczai Karon. Tagja lehet a Széchenyi

Egyetem bármely hallgatója.

Batthyány Lajos Szakkollégium

A szakkollégium a névadó, Gróf Batthyány Lajos

örökségét szem előtt tartva elsődleges feladatául a

tudás és a műveltség gyarapítását, valamint a

minél magasabb színvonalú, értelmiségi

tehetséggondozást tűzte ki maga elé. E célkitűzést

a szervezet szakkurzusok, hallgatói konferenciák,

vitaestek és középiskolásoknak szóló történelem

érettségi felkészítő kurzusok szervezésével,

valamint különféle időszakos kiadványok

szerkesztésével és publikálásával kívánja elérni.



Jedlik Ányos Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Szakkollégium

A Széchenyi István Egyetem keretein belül működő

Jedlik Ányos Villamosmérnöki és Gépészmérnöki

Szakkollégium 2009 áprilisában jött létre, lelkes

hallgatói és oktatói együttműködésből. A korábban,

ezen a területen függetlenül dolgozó hallgatói,

öntevékeny körök és versenycsapatok ezt követően a

szakkollégium keretein belül működtek tovább. A

Szakkollégium struktúrája négy hallgatói öntevékeny

versenycsapatból áll: Arrabona Racing Team,

SZEnergy Team, SZEngine, valamint a SZESAT

hallgatói csapat. A hallgatók minden évben szép

számban vesznek részt eredményesen a Tudományos

Diákköri Konferencián, ahol mentor oktatók

segítenek a felkészülésben, ezzel cél a kutatói

életpálya megismertetése a hallgatókkal.



Arrabona Racing Team

Célunk olyan mérnökök kinevelése, akik a

járműiparban elhelyezkedve innovatív

ötleteikkel jobbá és biztonságosabbá tehetik a

közúti közlekedés jövőjét. 2019-es és egyben

fennállásuk óta legsikeresebb regisztrációs

időszakunk biztosította számukra a részvételt a

Formula Student legrangosabb versenyeire. Így

vehettünk részt a Formula Student East, a

Formula Student Germany, valamint a Formula

Student Czech Republic versenyeken.

SZEngine Hallgatói Motorfejlesztő Csapat

Célunk a Formula Student versenysorozatra

optimalizált motor fejlesztése, gyártása és

biztosítása több csapat számára is. Ezzel egy

időben a feladatunk olyan mérnök, közgazdász,

illetve jogi hallgatók gyakorlatorientált

képzésének biztosítása, akik az itt megszerzett

tudással felvértezve hatalmas előnyre tehetnek

szert a munka világában.



SZEnergy Team

Csapatunk a Széchenyi István Egyetemen

működő, oktatói és kutatói mentorálással

tevékenykedő hallgatói versenycsapat, mely

járművek fejlesztésével és építésével

foglalkozik. Fő célunk, a hallgatói

tehetséggondozás támogatása, ezáltal

biztosítva a motivált hallgatók számára a

fejlődést.

SZESAT

A Jedlik Ányos Gépész és Villamosmérnöki

Szakkollégium legfiatalabb szekciója. 2019-ben

hat hallgató alapította. Eredeti célunk az volt,

hogy egy műholdvevő állomás létesüljön az

egyetemen, amit mi diákok kezelhetünk. E

projekt sikeres megvalósulása után meteorológiai

ballonokkal kezdtünk el kísérletezni.

Jeladóinkkal felszerelt ballonok akár 28 km-es

magasságot is elérik, ahol extrém időjárási

körülmények uralkodnak.



Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium a

Széchenyi István Egyetem első szakkollégiuma

volt, 1997-ben alapították elődeink.

Szakkollégistáink a félévek során különböző

előadásokon, workshopokon, vitaesteken és

kirándulásokon vesznek részt, bővítve ezzel

érdeklődési köreiket és szakmai ismereteiket.

Közlekedési és Logisztikai Szakkollégium 

A Közlekedési és Logisztikai Szakkollégium

logisztikai tanulmányokat folytató

hallgatókért működő szervezet, mely az

egyetemi képzésen felüli többlettudás

megszerzését biztosítja. Közösségi

programjai mellett szakmai és szellemi

műhelyként is működik.



Művészeti Szakkollégium 

A Szakkollégium az Apáczai Kar művészeti

neveléshez kötődő képzéseiben részt vevő

hallgatókra koncentrálva alakult meg 2011-ben.

2022 nyarától pedig a szakkollégiumi kurzusok

szervezése és megvalósítása a Művészeti Kar

szakmai iránymutatásával és az Apáczai Csere

János Pedagógiai, Humán- és

Társadalomtudományi Kar oktatóinak

közreműködésével valósul meg. A Széchenyi

István Egyetem Művészeti Szakkollégiuma az

Egyetem hallgatóinak szellemi és közösségi,

kritikai és értékközvetítő műhelyeként működik.

Neumann János Informatikai Szakkollégium

A Neumann János Informatikai Szakkollégium a

Széchényi István Egyetem informatikai

szakkollégiuma. Büszkék vagyunk arra, hogy

önszerveződő módon, egymást inspirálva, de

önkéntesen próbáljuk elsajátítani a szakma

legmélyebb rejtelmeit. Ha többet szeretnél

szerezni egyetemi éveid alatt egy diplománál,

akkor nálunk a helyed!



A Széll Kálmán Közgazdasági Adattudományi

Szakkollégium a Digitális Jólét Program, valamint a

Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont

támogatásával jött létre 2022-ben. Célja az

adattudomány, az adatvagyon-megközelítés és

gazdálkodás iránt érdeklődő hallgatók

tehetséggondozása, kutatási tevékenységük

segítése, valamint az utánpótlás-nevelés. A

szakkollégiumba bármely, az egyetem aktív nappali

jogviszonnyal rendelkező hallgatója jelentkezhet.

Széll Kálmán Adattudományi Szakkollégium Óvári Gazdász Szakkollégium

A Szakkollégium célja a közösség, társadalmi

érzékenység és szakmaiság elvén alapuló

tehetségazonosítás, tehetséggondozás mellett

magas szintű, minőségi szakmai képzés nyújtása.

Célunk továbbá a mezőgazdaság- és

élelmiszertudomány területén olyan szakemberek

képzése, akik már az egyetemi évek alatt korszerű,

naprakész gyakorlati ismereteket szereznek, illetve

a Szakkollégium közösségformáló és alumni

tevékenysége folytán folyamatosan bővíthetnek.



SZEnavis Betonkenu

A SZEnavis fő céljai között szerepel a leendő egyetemi

hallgatók bevonása és integritása a tudományos és

építész-építőmérnöki szakmai közösségbe. Számos hazai

és nemzetközi cégekkel ápolunk szoros kapcsolatot,

ezzel is elősegítve a szakmai fejlődést. Egyetemünk

hallgatói 2012-től vesznek részt a Betonkenu kupán. A

verseny célja, hogy a csapatok bemutassák azt az

innovatív technológiát mellyel megalkották kenujukat,

és összemérhessék fizikális tudásukat is. A csapat

büszke arra, hogy évről-évre új technikával épült

betonkenukkal áll ki a versenyen. A verseny oktatáson

kívüli tevékenység, ami fejleszti a hallgatók szaktudását,

illetve problémamegoldó képességét. Lehetőségük van

megtanulni a hatékony

együttműködést, a

csapatmunkát, valamint

egyéni részfeladatokon

keresztül elősegíti a

pro-aktivitást.

Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégium 

A Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégium a

Széchenyi István Egyetem szakkollégiuma.

Tagjai rész vehetnek tanfolyamokon, szakmai

kirándulásokon, építéslátogatásokon. Ezeken

felül van saját makettező, könyvtár, nyomda és

tanulóhelyiségünk. Nyolc kisebb csoportban

tevékenykednek tagjaink: Infrastruktúra

csoport, Pályázatfigyelő csoport, TDK csoport,

Művészeti csoport, Média-és felvételi csoport,

Szabadidős tevékenységek csoportja, Oktatás

csoport, Szakmai utakat szervező csoport.



SZEviation FPV-drón versenycsapat

Annak érdekében, hogy a drónokat, mint a

modern élet egyre kevésbé elhanyagolható

elemeit közelebb hozzuk az emberekhez,

úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk a hobby

sporttal foglalkozó és a felsőoktatásban

teljes mértékben egyedülálló SZEviation

FPV drón versenycsapatot.
Honfy József rádióamatőr szakosztály, amely

sporttevékenység lévén felvételt nyert az

egyetem SZESE sportegyesületébe és új

hívójellel HA1KHJ jelent meg az éterben.

Szakosztályunk a Magyar Rádióamatőr

Szövetség tagja. Lehetőség van az összes szakág

kipróbálására legyen az Rövidhullámú-,

Ultrarövidhullámú rádióforgalmazás, rádiós

tájékozódási futás valamint a gyorstávírászat.

Honfy József Rádióamatőr Klub



Járműipari Kutatóközpont

A Járműipari Kutatóközpont a Széchenyi István Egyetem önálló kompetencia központja, amelynek

küldetése a fenntartható közlekedés támogatása hibrid és villamos hajtású, valamint autonóm (önvezető)

járművek kutatásával és fejlesztésével. A kompetencia központ kutatási főirányai olyan szakmai

területeket fognak át, mint az elektromobilitás, on-board és közlekedési infrastruktúrába integrált

önvezető járműirányítási rendszerek, telekommunikációs, gépi tanulás, környezetérzékelés,

járműszimuláció, intelligens közlekedési rendszerek és korszerű anyagtudományi kutatások. A Járműipari

Kutatóközpont mentor szervezetként támogatja a SZEnergy Team, valamint az Arrabona Racing Team

hallgatói versenycsapatok járműfejlesztési

tevékenységét, valamint kiemelt figyelmet

fordít a hallgatók kutatási feladatokba történő

bevonására, ezzel támogatva az egyetem

kutatói utánpótlás nevelését.



Sportegyesületünk – a Széchenyi István Egyetem létesítményeinek, a Testnevelési és

Sportközpont szakmai hátterének köszönhetően – lehetőséget nyújt hallgatóinknak,

bizonyos sportágakban ennél nagyobb körben is, a város sportkedvelőinek szabadidejük

egészséges eltöltéséhez, a versenysport emelt követelményeit vállalóknak pedig a sportági

bajnokságokban való részvételhez. Sok száz volt sportolónk történetünk közel első húsz

évében a KTMF SK sikereit érték el, majd a Széchenyi FSC színeit képviselték, 2003 óta

Széchenyi István Egyetem Sportegyesület (SZESE) néven gazdagítják elődeik sikerlistáját

hallgatói versenyzőink. A Széchenyi István Egyetem a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Sportszövetségnek tagja, ami a magyar felsőoktatás sportéletéhez közvetlen kapcsolatunkat

biztosítja.

Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete és Testnevelési és Sportközpont



Doktorandusz Önkormányzat

A Doktorandusz Önkormányzat a Széchenyi

István Egyetem doktoranduszainak legfőbb

képviseleti szerve, mely a doktoranduszokra

vonatkozóan képviseleti, döntési, javaslattételi,

véleménynyilvánítási, valamint eljárási

jogosítványokat gyakorol a kari, doktori iskolai

és egyetemi szintű testületekben, valamint

országos és nemzetközi szervezetekben.

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a

hallgatói érdekvédelem mellett, a

tehetséggondozás segítésére is nagy hangsúlyt

helyez. Fontosnak tartjuk a többre vágyó

hallgatók támogatását úgy tanácsadóként a

számára megfelelő szervezetek

megtalálásában, mint rendezvényeinkkel, ahol

megismerkedhetnek a jobbnál jobb

lehetőségeket kínáló egyetemi tehetségképző

helyekkel.



Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégium

A Széchenyi István Egyetemen működő Egyetemi

Szolgáltató Központ és Kollégiumon belül négy

osztály működik. E szervezet végzi a hallgatói

karrier és életpálya tanácsadást, a honlap,

hallgatói portál kezelését, az egyetemi és felvételi

marketinget, egyetemi szintű rendezvények

szervezését, hallgatói szolgáltatások nyújtását

(szakmai gyakorlat, álláshirdetés, egyetemi

kártya), a diplomás pályakövetést, az öregdiák

ügyeket, valamint az egyetemi kollégiumok

szállás,- és egyéb ügyintézését.

Egyetemi Könyvtár és Levéltár

A SZE-EKL tagkönyvtárainak elsőrendű

küldetése, a hagyományos könyvtári

szolgáltatásokon túl, az egyetemen folyó

versenyképes oktatás és magas szintű

tudományos kutatómunka elősegítése, a múlt

kulturális értékeinek megőrzése, valamint - a

könyvtári terek felhasználásával - a campus

közösségi életének megszervezése.



Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2000 óta működik, szervezi és közreműködik a Széchenyi István Egyetem

hallgatóinak kulturális, szakmai és sport programjainak rendezésében, motiváló pályázatokat ír ki a győri fiatalok

számára. Legfőbb tevékenységi területe a gyermek- és ifjúságvédelem, ennek keretében a győri diákság kulturális

életének fellendítése; a nevelést, oktatást és képességfejlesztést célzó programok, valamint hagyományteremtő

kulturális és szórakoztató rendezvények megszervezése.

Menedzser Útlevél®Program

A Menedzser Útlevél® Program felsőfokú és doktori tanulmányokat folytató fiataloknak nyújt segítséget azáltal,

hogy lehetőséget ad a felsőoktatási intézmények tananyagát kiegészítő személyiség- és készségfejlődésre. A leendő

pályakezdők a munkaadók, ill. doktori iskolák igényeire épült, a pozitív pszichológia módszereinek segítségével

személyre szabott, különleges kompetencia-fejlesztésben részesülnek. A fejlesztés eredményeként a hallgatók

Menedzser Útlevél®-hez jutnak, amely a személyes hatékonysági jellemzők egzakt módon értelmezhető szintjeit

tartalmazza. A Program során a hallgatók lehetőséget kapnak a szak-, ill. doktori

területükön túlmutató értékeik tovább-fejlesztésére, amelynek keretében az

emberi értékek mérése, fejlesztése és dokumentálása történik meg. A Program

hossza egy szemeszter, ami a résztvevők számára ingyenesen érhető el. A

Program 2012-ben indult a Széchenyi Egyetemen, ami úttörő voltára tekintettel

nagy médiafigyelmet kapott. Az egyik első híradás látható a képen a Kisalföldi

Gazdaság 2013-as 2. számából.



Mobilis

A Mobilis 2012 márciusában kezdte meg működését, Magyarország

második legnagyobb science centereként. Szolgáltatási portfóliója három

szakmai pilléren nyugszik. A Természettudományos Élményközpont a

teljeskörűen felszerelt diáklaborjaiban az önálló tanulói kísérletezés, a

tapasztalati tanulás megvalósításában kínál páratlan lehetőséget a

köznevelési intézményeknek, illetve a diákoknak. A Digitális

Élményközpont a digitális technológiák világát (robotok, kódolás,

mesterséges intelligencia, kiterjesztett- és virtuális valóság) hozza közel

az iskolásokhoz és a családokhoz interaktív foglalkozásain. A Digitális

Alkotóműhely programjain a hagyományos és a legkorszerűbb digitális

technológiákkal (pl. 3D tervezés és nyomtatás, lézervágás) valósíthatják

meg projektjeiket a diákok és a hallgatók, miközben hatékonyan

fejlődnek a munkaerőpiacon releváns készségeik.

A Mobilis küldetésének tekinti, hogy korszerű eszközparkkal felszerelve,

a projekt-és élménypedagógia kurrens módszereit alkalmazva elősegítse a

régióban élő iskolások természettudományos és műszaki

szemléletformálását, a STEM területek tehetségeinek szakmai fejlődését,

ezzel is hozzájárulva a Széchenyi Egyetem mérnöki karainak hallgatói

utánpótlásához.



Menedzsment Campus Kompetencia Központ

A Széchenyi István Egyetem Menedzsment
Campusa az egyetem egyik legújabb és
legmodernebb épületében kapott helyet, ami
egyúttal otthont ad a Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Karnak is. A Menedzsment
Campus Kompetencia Központ folyamatosan
bővülő szolgáltatási portfólióval rendelkezik,
amelyek elősegítik az ipari szereplőkkel és a
helyi vállalkozásokkal való együttműködést. A
Menedzsment Campus Kompetencia Központ
olyan együttműködési platform, amely
szolgáltatásaival támogatja a helyi cégek,
elsősorban a kis- és középvállalkozások
nemzetközi versenyképességét és innovációs
képességeinek a fejlesztését.



Universitas-Győr Alapítvány

Az Universitas-Győr Alapítvány alapító okiratában az alapítók célként tűzték ki maguk elé a tudományos

tevékenység, a kutatás és az oktatás támogatását a Széchenyi István Egyetem oktatóinak, hallgatóinak körében.

Az Alapítvány létrehozása óta nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy támogassa az egyetem oktatóit a világ

legértékesebb felsőoktatási tapasztalatainak megismerésében, a legújabb tudományos eredmények átvételében, a

tudományos fokozatok megszerzésében és a legkorszerűbb ismeretek hallgatók számára történő minél

hatékonyabb átadásában. A hallgatók számára lehetőséget nyújtott tanulmányi versenyekre történő

felkészülésben, és ösztöndíjak révén évről évre elismeri szakmai és tudományos tevékenységüket. Az Alapítvány

céljai közé került 2014-ben a régió gazdaságának fejlesztése, a felsőoktatás és a gazdaság közti kapcsolatok

erősítése.

Egyetemi Zenei Alapítvány

Az alapítvány célja, hogy a Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara Győr zenei életének aktív részesévé váljon.

Az alapítvány közhasznú szervezetként adományokat fogad, amelyekből az elmúlt évek során több féléven

keresztül nyújtott ösztöndíjat tehetséges zenész hallgatóknak, PDd ösztöndíjat az oktatói utánpótlás

biztosításához és a magas szintű egyetemi képzés feltételeinek megteremtéséhez, valamint támogatta az

Egyetemi Hangversenyterem és a Művészeti Kar infrastrukturális fejlesztéseit, a zenekarok fellépéseit.

Az alapítvány támogatásával a Győr Symphonic Band és a Győri Egyetemi Zenekar számos hangszerhez jutott

hozzá, amelyek hozzájárulnak a színvonalas műsorok, koncertek megvalósulásához.



Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

A Széchenyi István Egyetem Gyakorló Általános Iskolája a Magyar Tehetségsegítő

Szervezetek Szövetsége által 2016 óta akkreditált kiváló tehetségpont. Kiemelt

terület a természettudományok és az angol nyelv. 10 programunk és 4 jó

gyakorlatunk van akkreditálva.

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola

• akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az egészségügyi és szociális pályát

válasszák hivatásul,

• akik kellő kreativitást és tudásvágyat éreznek magukban ahhoz, hogy

intézményünkben képezzék tovább magukat.

Az Egészség- és Sporttudományi Karral közösen olyan szakmai együttműködéseket

dolgozzunk ki, amelyek révén az egészségügyi ágazatban tovább tanulók számára új

távlatok, újfajta lehetőségek nyílhatnak meg a felsőoktatásban.

Iskolánk fontos szerepet tölt be a nyugat-dunántúli régió iskolái között, hiszen a régióban egyedüliként képezünk az

egészségügyi és szociális ágazatban szakembereket. Célunk, hogy egy, a szakmai teljesítményt értékelni tudó, a

munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő követelményeket támasztó iskolában professzionális tudáshoz,

végzettséghez segítsük azokat,



Akár leendő, jelenlegi vagy alumni hallgatónk, akár vállalati/intézményi partnerünk/leendő

partnerünk, megtisztelő érdeklődését és együttműködését örömmel fogadjuk. Találkozzunk a

tehetségprogramok résztvevőjeként vagy azok partnereként, támogatójaként.

Bővebb információ: tdk.sze.hu

Kapcsolatfelvételre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.
Széchenyi István

Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta 

SZE Tehetségsegítő Tanács elnök                                 kszm@sze.hu 

Kocsis Dóra
SZE Tehetségsegítő Tanács titkár                        kocsis.dora@sze.hu


