PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MESTER HALLGATÓK SZÁMÁRA
A DEIK egy 12 európai egyetemből álló konzorcium tagjaként vesz részt a TEAMSOC21 projektben, mely a
korábbi igen sikeresen futó SUSCOMTEC (2011-14) és INNOSOC (2015-2017) projektek szerves folytatása.
A kétéves projekt első évéhez (http://sociallab.fer.hr/teamsoc21/) hasonlóan most is három, elsősorban
mester, hallgatót keresünk, akik legalább B2-es szinten beszélnek angolul és azonosulni tudnak a projekt
alábbi célkitűzésével:
„The main objective of the TEAMSOC21 project is to set up a transnational multidisciplinary intensive study
program in the field of ICT-based entrepreneurship targeting societal challenges defined by Europe 2020
and Horizon 2020 programs and supporting effective implementation of the Investment Plan for Europe.”
A projektben való részvétel 2 fázisra bomlik.
1. Blended mobility (2019. március-április)
Nemzetközi hallgatói csapat tagjaként a felkínált témákból egy kiválasztottan dolgozik márciustól
május elejéig egy-két témavezető irányításával. A kapcsolatot közösségi médián keresztül tartják. A
témák a Horizont 2020 társadalmi kihívásaihoz kapcsolódó (https://nkfih.gov.hu/nemzetkozitevekenyseg/horizont-2020/iii-prioritas-tarsadalmi#) startup cég indításának megtervezése.
Tavalyi projekt témák: http://sociallab.fer.hr/teamsoc21/case-studies/zagreb-2018/
2.

Workshop (2019. május 6-17. Valencia – tavaszi félév utolsó két hete, mely igazolt hiányzás)
Minden hallgató Valenciában tölti a két hetet, ahol fizikailag is találkoznak egymással a csapattagok és
kirándulás(ok), egyéb tevékenységek színesítik a 2 hetet, melyek költségét, beleértve az utazás, a
szállásdíj, a reggeli, és munkanapokon az egyetemi menzai ebédet, a projekt költségvetése fedezi.
Helyi közlekedést, vacsorát a hallgatók fedezik.

A projektben való sikeres részvételt kredittel ismerjük el.
A pályázat benyújtásához a DEIK-s csapat vezetőjének (zichar.marianna@inf.unideb.hu) kell a lenti
határidőre beküldeni egy szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a tanulmányi eredményeket is), és egy
aláírt egyoldalas angol nyelvű motivációs levelet. Esetleges kérdéseket is erre az email címre lehet küldeni.
Pályázat beküldési határideje: 2019. január 13. 23:59
Csak olyan hallgatók adjanak be pályázatot, akik komolyan gondolják, hogy végigcsinálják ezt a közel 3
hónapot és vállalják, hogy kiutaznak Valenciába két hétre. A nyertes hallgatók számára januárban
megvételre kerül a repülőjegy!!!
A korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy rengeteg, életre szóló élménnyel gazdagodva térnek vissza a
hallgatók és sok új barátra (német, francia, spanyol, szlovák, román, horvát, bolgár) tesznek szert.

