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Pest Megyei 

Bíróság mint Cégbíróság 

VMOD-DP16 diáktámogatási pályázat 

A Jakab és Társai Kft. elindít egy, reményeink szerint hagyományteremtő támogatási tevékenységet. 

Célunk, hogy minden évben kiválasszunk egy arra érdemes MSc, esetleg PhD képzésben részt vevő 

diákot, akinek munkáját egy 6-hónapos Visual MODFLOW Flex Professional vízföldtani és szennye-

ződésterjedés modellező szoftverlicenccel támogatjuk (hardverkulcsos licenc). 

A pályázaton való részvételhez az alábbi feltételekről kérünk nyilatkozatot ill. információt (egyszerű, 

néhány soros World v. PDF fájlban a pályázó és témavezetője aláírásával): 

 Név, egyetem, tanszék, témavezető 

 MSc v. PhD képzésben való részvétel (BSc csak TDK-zók) 

 Szaktárgyi eredmények 3-5 soros ismertetése 

 TDK, konferencia részvétel, publikációk 

 TDK, MSc vagy PhD dolgozat címe (melyhez a szoftvert használni kívánja), rövid összefoglaló 

a célkitűzésekkel 

 Témavezetői ajánlás 3-5 sorban 

 Kötelezettségvállalás: 

o az elvégzett munkához kapcsolódóan referenciaként megemlíti a Jakab és Társai Kft. 

és a Waterloo Hydrogeologic (a szoftver gyártója) nevét, 

o az eredményekről angol és magyar nyelven egy rövid (max. 3 old.), kizárólag szakmai 

összefoglalót készít, melyet megjelentetünk a Jakab és Társai Kft. és a Waterloo 

Hydrogeologic weboldalain 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. május 20. (péntek); benyújtás módja: e-mailben 

(info@jaketa.hu) - kérjük a „VMOD-DP16” feltüntetését a tárgy mezőben 

Eredményhirdetés és licenc átadás: 2016. május 31. (kedd); kihirdetés módja: a Jakab és Társai web-

lapján és e-mailben. Az eredményről minden pályázó értesítést kap, melyben feltüntetjük az összes 

pályázó nevét és pályázatának címét. A sikeres pályázó kiválasztását a Jakab és Társai Kft. saját hatás-

körében végzi. 

A támogatási időszak végén, a sikeres pályázónak igyekszünk lehetőséget biztosítani egyéb szakmai 

fórumokon való megjelenéshez is (IAH MNT ankét, FAVA konferencia, stb.). 

 

Gödöllő, 2016. április 9.      
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