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Családnév

Keresztnév

Nem                                                                                               

Anyja születési neve

Apja neve

Születési ország

Születési város 

Születési idő (éééé.hh.nn)

Állampolgárság 1.

Állampolgárság 2.

Lakcím - ország

Lakcím - irányítószám

Lakcím - város

Lakcím - út/utca/tér, házszám

E-mail cím                                                

Telefonszám                                                                                                                                         

Útlevélszám                                                                                               

A vízumot kiadó (ha szükséges) magyar 

külképviselet székhelye                                                               

Nyelvismeret - 1. nyelv/anyanyelv

Nyelvismeret - 2. nyelv

Nyelvismeret - 3. nyelv

Magyar nyelvtudás - beszéd

Magyar nyelvtudás - írás

Magyar nyelvtudás - olvasás

Érdeklődési kör

Legmagasabb iskolai végzettség

Felsőoktatási intézmény neve                                                     

Felsőoktatási intézmény címe                                                     

Felsőoktatási intézményban hallgatott 

vagy elvégzett szak/szakok
                                                    

Felsőoktatási tanulmányok kezdete (év)                                                     

Foglalkozás, munkahely

Egyéb megjegyzések

Dátum: 2018.  …...………………… Aláírás: ……………………………………

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉG

A PÁLYÁZÓ ADATAI

PÁLYÁZATI ADATLAP
MAGYAR NYELVI ÉS MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉS

ösztöndíj 

a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

2019. február és 2019. december között

9 hónapra



Dátum: 2018.  …...………………… Aláírás: ……………………………………

A pályázat beérkezési határideje: 2018. december 4., 24.00 (UTC+1) 

q   a tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata 

q   társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása

1. A pályázaton való részvételemmel hozzájárulok ahhoz, hogy

a) az ösztöndíj elnyerése esetén a pályázati adatlapon szereplő személyi adataimat a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a pályázati 

felhívásban meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók – kizárólag a pályázattal összefüggésben, illetve az ösztöndíjas 

jogviszonyom időtartama alatt – tárolják és kezeljék.

b) az ösztöndíj elnyerése esetén nevem és állampolgárságom a Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos honlapján nyilvánosságra kerüljön.

2. A pályázat beküldésével tudomásul veszem és elfogadom a pályázati felhívásban szereplő feltételeket, különös tekintettel az ösztöndíj elnyerése 

esetén a pályázati felhívás szövegében "Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei" alatt meghatározott kötelezettségeimre.

3. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és a mellékleteken az általam megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek.

4. Vállalom, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a képzést az ösztöndíjszerződésben és a képzési szerződésben foglaltak, valamint a KKMOR Kft. 

képzésre vonatkozó szabályai szerint végzem el. Tudomásul veszem, hogy az ösztöndíj nem fedezi a pályázati felhívásban részletezett költségeket.

q   pályázati adatlap elektronikusan

q   pályázati adatlap aláírva, beszkennelve

q   kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról

q   önéletrajz   

q   az útlevél másolata     

Kérjük, ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a pályázati anyaga! Az alábbi listán tegyen x-et a négyzetekbe, ha minden dokumentuma megvan! Felhívjuk 

figyelmét, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a hiányos pályázatokat nem fogadja el.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

q   az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum (oltási kiskönyv)


