
JÓ, HA TUDOD:

•  A fogadó cég vagy szervezet által aláírt fogadólevél pótolható a pályázati határidő után 
is – ha a pályázat beadásának határidejéig ezt nem kapod kézhez, akkor a bírálat időpontjáig mielőbb pótold; 

•  Nyelvtudásod legalább B2 szintű (középfokú) legyen, de ha a fogadó szervezet magasabb nyelvi követelményeket 
támaszt, akkor az az irányadó;

•  Pluszpontokat kaphatsz, ha van igazolásod tudományos munkáról vagy azzal egyenértékű művészeti témában létreho-
zott alkotásról – a részleteket a felhívásban olvashatod.

EZEK A HATÁRIDŐK VONATKOZNAK RÁD: 

• tavaszi forduló: 2016. április 10. (vasárnap) 23:00 óra,
• őszi forduló: 2016. október 20. (csütörtök) 23:00 óra.

MERT TE:

•  tudod, hogy meg akarod tanulni a szakmád fogásait;
• tudod, hogy ismerni akarod a külföldi trendeket;
• tudod, hogy szakmai gyakorlattal felkészülhetsz a rád váró kihívásokra;
• tudod, hogy a munkatapasztalat mellett az interkulturális kompetenciák is javadra válnak;

DE HA:

• nem tudod, hogyan csináld;
• nem tudod, mi a következő tennivaló;
• nem tudod, mi kell hozzá;
• nem tudod, mit hagytál ki;

Itt találsz segítséget: 
www.campusmundi.hu

Itt találsz még információt: 
facebook.com/campusmundi 

Itt tudsz jelentkezni: 
www.scholarship.hu

TEENDŐIM:

A www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázat kitöltése;
Csatolandó mellékletek:

Kötelezően csatolandó:
Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás (mintadokumentum kitöltése);
Tanulmányi Osztály által kiadott Törzslap a hallgató tanulmányainak féléves adatairól; 
A kitöltött és aláírt motivációs levél és munkaterv (mintadokumentum kitöltése); 
A munkanyelv megfelelő ismeretét igazoló dokumentum (legalább B2 szintű, komplex nyelvtudás, de amennyiben a 
fogadó intézmény ettől eltérő nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó!); 
Pályázat űrlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése és feltöltése;

További csatolható dokumentumok:
OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj esetén igazolás; tudományos munkában létrehozott alkotás, publikációs tevé-
kenység, nemzetközi szakmai konferencián előadás igazolása; 
A jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti és sporttevékenység igazolása;
Egyéb közéleti tevékenység igazolása (mintadokumentum kitöltése);
Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság esetén hivatalos igazolás (mintadokumentum kitöltése);
Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalója, vagy krónikus beteg-
ség esetén a betegség megállapításának igazolása; 
Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 
Jelentkezz szakmai gyakorlatra a Campus Mundival



1. Készülj fel!

Tartsd szem előtt, ha a tanulmá-
nyaid alatt szakmai gyakorlatot kell 

teljesítened.
Ha nincs a mintatantervedben szakmai 
gyakorlat, akkor is teljesíthetsz szakmai 

gyakorlatot külföldön.
Tanulj, legyenek jók az eredmé-
nyeid; figyeld és keresd azokat 

a szervezeteket, akikhez 
szívesen utaznál.

2. OLVASS!

Figyelmesen rágd végig magad 
a szakmai gyakorlatra vonatkozó 

pályázati felhíváson.
Olvasd végig a csatolandó 
dokumentumokat is, hogy 

tudd, kitől mit kell kér-
ned pontosan.

3. Konzultálj!

Kérdezd meg, hogy a környeze-
tedben kinek milyen tapasztalatai 

vannak.
Mindenképpen egyeztess a küldő intéz-
ményed  Campus Mundi kapcsolattar-
tójával: ha  EGT országba, Macedóni-

ába vagy Törökországba utaznál, 
akkor Erasmus+ pályázatot 

is be kell adnod.

4. nézz utána!

Milyen szintű nyelvtudásra van 
szükség a fogadó szervezetnél?
Milyen egy jó motivációs levél 

és egy munkaterv, amellyel 
nagyobb eséllyel pályáz-

hatsz?

5. Szerezd be!

• A nyelvtudásodat igazoló 
dokumentumot 

• Azokat a dokumentumo-
kat, amelyekhez további 

aláírásokra van 
szükség. 

6, TÖLTsd fel!

Regisztrálj a scholarship.hu 
oldalon, és töltsd ki a pályáza-

ti űrlapot.
Töltsd fel a szükséges  

dokumentumokat. 

7. írd alá!

Nyomtasd ki a pályázati 
űrlapodat.

Írd alá, szkenneld be 
(vagy fotózd le) és 

töltsd vissza.

8. Véglegesítsd!

Ellenőrizd (kétszer is), hogy 
mindent kitöltöttél-e, és mindent 
a megfelelő helyre töltöttél-e fel.

Lehetőleg ne hagyd az utolsó napra 
mindezt. De ha mégis, 23.00 előtt 

nyomd meg a „Véglegesítés” 
gombot, hogy érvényes le-

gyen a pályázatod.
Európai Szociális
Alap


