A Huncargo Transport Kft.
és a

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány
között létrejött együttműködési megállapodás alapján
pályázatot hirdetünk a

Huncargo Kutató Hallgató Ösztöndíj
elnyerésére
Az ösztöndíj célja
A hallgatók kutatómunkára és a logisztikai szolgáltatók megismerésére való ösztönzés.

Az ösztöndíj összege
A két legjobb pályamunkát 100.000 Ft/fő összegű támogatással jutalmazzuk.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények
•
•
•
•

a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának (a későbbiekben:
Kar) aktív hallgatója a 2017/2018-es tanév őszi szemeszterében.
a Karon, nappali vagy levelező tagozaton, felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ),
alapképzésben (BA) vagy mesterképzésben (MA) vesz részt.
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató fényképet készítsen róla, és képmását,
valamint nevét sajtóközleményében, honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja.
vállalja, hogy az alábbi két téma egyikét feldolgozza:
1. Intermodális szállítás
A kombinált vasúti és közúti áruszállítás aktuális helyzete nemzetközi szinten (Közép- és
Nyugat-Európa), ezen belül Észak-Dél és Kelet-Nyugat irányban. A Huncargo terjeszkedési
lehetőségei - a félpótkocsi vasúti továbbítása által - az ágazaton belül.
2. Logisztikai disztribúciós rendszer*
*A termelőtől a gyűjtő-elosztó raktárakba történő szállítás, majd a kiszolgáltatási helyre továbbítás.
A piac jelenlegi helyzete, telítettsége a Nyugat-Dunántúlon. Lehetséges partnerek, illetve új
fuvarozó alvállalkozók keresése. A Huncargo versenyképessége és terjeszkedési lehetőségei
a Nyugat-magyarországi régióban.

Elbírálás
A beadott dokumentáció alapján történik a támogatottak sorrendjének meghatározása. A bírálatot
és a sorrendmeghatározását az egyetem és a támogató közösen végzi. Érdemleges pályázat
hiányában az adott kiírásban meghatározott ösztöndíjak vagy egyes helyezések nem kerülnek
megítélésre.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázathoz a fent megjelölt két téma egyikéből kidolgozott tanulmányt kérjük beadni, minimum
10, maximum 20 oldalas terjedelemben. A formai előírások tekintetében javasolt minta:
http://e-conom.hu/e-conom_format_hu.html?&L=1

A beadás helye, határideje
•
•
•

A pályázatokat elektronikus úton, a hoschek.monika@uni-sopron.hu címre megküldve
kérjük beadni.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. október 16.
A pályázatok elbírálása: 2017. november 30-ig.

További információk
A témákkal, pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseket a horvath.agnes@uni-sopron.hu
címre várjuk.

Sopron, 2017. szeptember 1.
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a kuratórium elnöke

