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Emelkedj ki a tömegből a
Hungarian Startup
University Programmal!
A HSUP egy két féléves e-learning tárgy, amelynek első
félévében az innovatív gondolkodásmód és a startup
világ megismerése kerül a fókuszba, míg a második
félévben a vállalkozások felépítésével kapcsolatos
gyakorlati tudást sajátíthatod el.

Bemutatkozás
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1. félév folyamata 

Tárgyfelvétel 
1. félév 

A HSUP-kurzust az oktatási intézményed a NEPTUN rendszerben 

teszi elérhetővé. Miután sikeresen felvetted a tárgyat, meghívást 

kapsz a HSUP-platformra, aholelvégezheted a programot. 

Tanulás 
1. félév 

A HSUP webes applikációját laptopról, mobiltelefonról vagy 

bármilyen neked kényelmes eszközről elvégezheted. A félév során 

7 modulon keresztül írott anyagok, képek, videók és podcastok 

segítségével ismerkedhetsz meg az innováció és a startupok 

világával. 

CD Kimeneti követelmény 

• 7 modulzáró vizsga; 

• One-pager - az ötleted bemutatása 1 oldalban. 

Ahhoz, hogy az első félévet sikeresen elvégezd, sikeresen 

teljesítened kell az egyes modulok végén található modulzáró 

vizsgákat. A HSUP viszont nem egy hagyományos egyetemi 

kurzus, így a tesztektől nem kell megijedned. Miután ezekkel 

végeztél, egy ötleteden keresztül mutasd be nekünk, amit eddig 

elsajátítottál. 

A one-pager értékelése 
1. félév 

Miután elküldted az ötleted bemutatását, oktatási intézményed 

képviselői értékelik a munkádat. Amennyiben sikerült meggyőznöd 

őket, hogy az ötleted érdemes rá, hogy megvalósítsd, és a 

második félévben is folytatnád a tárgyat, havi 150 OOO forintos 

ösztöndíjban részesülhetsz, hogy valóra váltsd az álmod. 

Az első félév befejezése 
1. félév 

Ha sikerültek a modulzáró vizsgáid, és az ötleted one-pagerét is 

elküldted, az alábbi eshetőségekre számíthatsz: 

Örülsz a megszerzett tudásnak, de ezúttal nem folytatod 
ffi a kurzust. 

Az oktatási intézményed megvalósításra javasolja a 

16 one-pageren bemutatott ötletedet, ösztöndíjat nyersz, és 

kezdődhet a csapat toborzása a megvalósításhoz. 

A one-pageren bemutatott ötleted sajnos nem nyer 

támogatást, de te nem az a típus vagy, aki feladja. 

Szétnézel a nyertes ötletek között, és csatlakozol egy 

csapathoz, így nyerve ösztöndíjat. 

Csapattoborzás 
1. félév 

A vállalkozás csapatsport. Ahhoz, hogy leendő startupoddal minél 

előrébb juss, neked is érdemes csapatban dolgoznod. A HSUP 

oktatási platformon keresztül is kereshetsz csapatot, de az 

oktatási intézményed is segíthet abban, hogy a második félévben 

minél változatosabb összetételű csapattal, akár más egyetemek 

hallgatóival is együtt dolgozhass a saját ötleteden vagy más 

ösztöndíjnyertesén. 
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Tárgyfelvétel 
2. félév 

A HSUP-kurzust az oktatási intézményed a NEPTUN rendszerben 

teszi elérhetővé. Miután sikeresen felvetted a tárgyat, korábbi 

regisztrációddal beléphetsz a HSUP-platformra, ahol 

elvégezheted a programot. 

Mentor keresés 
2. félév 

A második félév sikeres elvégzéséhez minden támogatást 

megkapsz - és hogy igazán értékessé és egyedivé tegyük a 

programot, az egyetem oktatóin kivül ehhez a startup világ 

vállalkozóit is segítségül hívtuk. Mentoraidat a HSUP-plalformon 

keresztül találhatod majd meg. 

Tanulás 
2. félév 

A HSUP webes applikációját laptopról, mobiltelefonról vagy 

bármilyen neked kényelmes eszközről elvégezheted. A félév során 

5 modulon keresztül írott anyagok, képek, videók és podcastok 

segítségével ismerkedhetsz meg az innováció és a startupok 

világával. 

CD Kimeneti követelmény 

• 5 modulzáró vizsga; 

• Az ötleted első kezdeti, müködő verziójának bemutatása. 

Ahhoz, hogy a második félévet sikeresen elvégezd, sikeresen 

teljesítened kell az egyes modulok végén található modulzáró 

vizsgákat. A HSUP viszont nem egy hagyományos egyetemi 

kurzus, így a tesztektől nem kell megijedned. Amíg a képzést 

online végzed, őtleteden a csapatoddal és a mentorok 

segítségével személyesen is dolgozol. A kurzus végén pedig be 

kell mutatnod féléves munkádat: az ötleted első kezdeti, működő 

verzióját. 

A féléves munkád értékelése 
2. félév 

A második félév végén oktatási intézményed mentorod 

segítségével értékeli a vállalkozási ötleted előrehaladását, és 

jóváhagyja a HSUP-kurzus sikeres elvégzését. 

Pitch Event - a bemutatkozás 
2. félév 

Az értékelés során kiválasztott legkiemelkedőbb csapatok 

lehetőséget kapnak a nyilvános bemutatkozásra. Ezen az 

eseményen jó ötletednek és kemény munkádnak köszönhetően 

az innovációs ökoszisztéma szereplői, inkubátorok és befektetők 

előtt mutathatod be vállalkozási ötleted, és akár további 

finanszírozást is szerezhetsz a folytatáshoz. 
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https://hsup.nkfih.gov.hu/folyamat
https://xiagency.hu/web/guest/kezdolap
https://nkfih.gov.hu/
https://hsup.nkfih.gov.hu/static/adatvedelem-1354aad160aceeab42069ce894857fe8.pdf
https://hsup.nkfih.gov.hu/impresszum
https://hsup.nkfih.gov.hu/#contact
https://hsup.nkfih.gov.hu/
https://hsup.nkfih.gov.hu/
https://hsup.nkfih.gov.hu/#where
https://hsup.nkfih.gov.hu/folyamat
https://hsup.nkfih.gov.hu/partner
https://hsup.nkfih.gov.hu/#faq
https://hsup.nkfih.gov.hu/#contact
https://hsup.nkfih.gov.hu/app
https://www.facebook.com/HungarianStartupUniversityProgram
mailto:info.hsup@xiagency.hu
https://www.youtube.com/user/InnovaciosHivatal
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Szövegdoboz
A HSUP kurzust az alábbi linken tudod felvenni, amennyiben nem Magyarországon folytatod tanulmányaidat: https://bit.ly/3T9b64N - itt jelöld be a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesületet, mint intézményt! Miután sikeresen regisztráltál, meghívást kapsz a HSUP-platformra, ahol elvégezheted a programot! 
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