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Előszó a második sikeres pályázati szakasz  
dolgozataihoz

Az elmúlt tanévben indult, majd az idei évben (2017/2018) is ismétlődött az  
Új Nemzeti Kiválóság Program, melynek keretében most 9 nyertes hallgatói pá-
lyaművet mutatunk be. A program célja töretlen, hiszen támogatni kívánja ösz-
töndíjjal azokat az egyetemi hallgatókat – mind alap, mind mester szakon –, akik 
elkötelezettséget éreznek a tudományos kutatás iránt, és elmélyültebben szeret-
nék szakmai munkájukat művelni.

Ebben a programperiódusban a 9 pályázat megoszlása követte a korábbia-
kat: így 4 jogász hallgató, 2 mérnöki tanulmányokat folytatató, s egy-egy tanár, 
zeneművészeti képzésben résztvevő és egy humánmenedzser szakos nyert, és 
dolgozott ki sikeres pályaművet. Örömteli az, hogy két alapszakos hallgató is 
sikerrel vette a pályázati kiírást. Sajnálatos, hogy a nagy létszámú mérnöki karok 
alulreprezentáltak, s kimondottan nehezményezi a zsűri, hogy a szintén kiemel-
kedő hallgatói kört fogadó gazdaságtudományi képzésből sem sikerült senkinek 
dolgozatával bejutni az értékelhető pályázók közé. 

A pályaművek tudományos konferencia keretében előadásra kerülnek, így is 
fórumot kívánunk biztosítani a hallgatói kutatási eredmények megismertetésének. 

Meg kell köszönnünk az oktató kollégáink szerepét és támogató aktivitását 
ezen program megvalósításában. A témavezetők nélkül a kezdeményezés nem 
lenne sikeres. Hiszen mindegyik kollégánk maga is példamutató tudományos te-
vékenységet folytat, s ennek része, hogy hallgatói bekapcsolódjanak a kutatásaik-
ba, ezzel is segítve a tudományos utánpótlás nevelését. 

Örömmel kell regisztrálni, hogy a programból már többen bekapcsolódtak, s 
remélhetőleg a jövőben is bekapcsolódnak a Széchenyi István Egyetemen folyó 
doktori képzésekbe. A négy iskolában történő PhD képzésben teljesedhetnek ki 
ezek az egyetemi hallgatói kutatási törekvések, s maguk az iskolák már hazai, de 
nemzetközi szinten is egyre elismertebbé válnak. 

Bízunk abban, hogy az Új Nemzeti Kiválóság Program folytatható lesz a jö-
vőben is, és újabb szakok hallgatóit vonhatunk be ebbe a nemes kezdeményezés-
be, ezzel is hozzájárulva a Széchenyi István Egyetem tudományos minőségének 
erősítéséhez, rangjának, elismertségének fokozásához. 
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