
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Jelentkezz SZAKMAI GYAKORLATRA a Campus Mundival!

MERT TUDOD, HOGY

JÓ, HA TUDOD

TEENDŐID:    meg akarod tanulni a szakmád fortélyait;

    ismerni akarod a külföldi trendeket;

  szakmai gyakorlattal felkészülhetsz a rád váró kihívásokra;

   a munkatapasztalat mellett az interkulturális kompetenciák is  
a javadra válnak.

    fogadó céget/szervezetet neked kell keresned.

    főállású munkaviszonynak megfelelő heti óraszámot (min. heti 30 
óra!) kell teljesítened.

    pályázáskor minden képzési szinten minimum 1 lezárt félévvel kell 
rendelkezned. 

    szakmai gyakorlat megvalósításakor nem szükséges az aktív 
hallgatói jogviszony, Az abszolutórium megszerzését követő 12 
hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat.

regisztrálj a mundi.scholarship.hu  
oldalon, majd készítsd el online pályáza-
todat!  

A PÁLYÁZATHOZ SZEREZD BE  
AZ ALÁBBIAKAT (minTadokumenTumok):

szaktanári ajánlás és intézményi jóvá-
hagyás (mintadokumentum kitöltése).

fogadólevél (mintadokumentum kitöl-
tése).

a Tanulmányi Osztály által kiadott 
igazolás jelenlegi képzésed tanulmányi 
adatairól (mintadokumentum kitöltése).

motivációs levél és tanulmányi terv 
(mintadokumentum kitöltése).

külföldi tanulmányaid nyelvének meg-
felelő ismeretét igazoló dokumentum 
(legalább B2 szintű, komplex nyelvtudás).

TOVÁBBÁ CSATOLHATÓ:

OTDK, TDK 1-3. helyezés vagy különdíj 
esetén igazolás; művészeti területen 
létrehozott alkotás, publikációs tevé-
kenység, nemzetközi szakmai konfe-
rencián tartott előadás igazolása.

a jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó 
egyéb kiemelkedő tudományos, művé-
szeti és sporttevékenység igazolása.

szakmai és közéleti önkéntes tevé-
kenység igazolása (mintadokumentum 
kitöltése).

szociális kiegészítő támogatásra való 
jogosultság esetén igazolás (mintadoku-
mentum kitöltése).

tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 
hallgatók 3 hónapnál nem régebbi kór-
történeti összefoglalója vagy krónikus 
betegség esetén a betegség megállapí-
tásának igazolása.

egyéb, a pályázat szempontjából fontos-
nak tartott dokumentum.

DE, HA NEM TUDOD
    hogyan csináld;

    mi a következő lépés;

    mi kell a pályázathoz;

ITT TALÁLSZ SEGÍTSÉGET: campusmundi.hu

ITT TALÁLSZ MÉG INFORMÁCIÓT:  campusmundi

ITT JELENTKEZHETSZ: https://mundi.scholarship.hu

HATÁRIDŐ
Pályázni folyamatosan lehet.

A pályázati felület a rendelkezésre álló keret erejéig, 
vagy 2020. június 30-án 23:00 óráig elérhető.



Európai Szociális
Alap

KÉSZÜLJ FEL!
Tartsd szem előtt: ha a tanulmányaid so-
rán szakmai gyakorlatot kell teljesítened, 

azt megteheted külföldön is! Ha nincs 
a mintatantervedben kötelező szakmai 
gyakorlat, akkor is végezhetsz szakmai 

gyakorlatot. Keresd azokat a szervezete-
ket, akikhez szívesen csatlakoznál! Küldd 
el minél több helyre a motivációs levele-

det és önéletrajzodat! Előbb-utóbb  
valaki felfigyel rád.

OLVASS!
Figyelmesen rágd végig ma-
gad a pályázati felhíváson! 
Olvasd végig a csatolandó 
dokumentumok listáját is, 

hogy tudd, kitől  
mit kell kérned!

KONZULTÁLJ!
Kérdezd meg, hogy a környeze-

tedben kinek milyen tapasztalatai 
vannak! Mindenképpen egyeztess 
küldő intézményed Campus Mundi 

kapcsolattartójával! Járj utána, 
hogy a Campus Mundi pályázat 

beadásán kívül van-e egyéb  
teendőd!

SZEREZD BE!
Minden szükséges 

dokumentumot szerezz 
be időben!

REGISZTRÁLJ ÉS 
PÁLYÁZZ ONLINE!

Regisztrálj a mundi.scholarship.hu pályázati 
felületen, és válaszd ki az ösztöndíjtípusok 

közül a Campus Mundi szakmai gyakorlatot! 
Ügyelj az adatok pontos megadására és  

a dokumentumok hiánytalan feltöltésére!

VÉGLEGESÍTSD!
Pályázatod benyújtásához 

kattints a 
„Véglegesítés”  

gombra!

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Jelentkezz SZAKMAI GYAKORLATRA a Campus Mundival!

campusmundi.hu


