FELHIVAS
K6rpStok Alapitv6ny
Es6lyegyenl6s6gi Osztiind ij PSlydzat
A K5rpdtok Alapitv6ny-Magyarorszilg Frederick C. Robey t6mogat6s6nak 6s az ad6 tVo-os
felaj6nl5soknak kiisztinhet6en <isztiindij p6lydzatot hirdet a zotTlzotS-es tan6vre.

Az cisztond'rj keret6ben azt az L-3 f6, hStrSnyos helyzetfi fiatalt kiv5njuk tdmogatni, akik a
2Ol7l2018-as tan6vben a K5rp5tok 169i6 magyarorszSgi tertilet6n (Borsod-Abaij.Zempl6n,
Hajd[-Bihar, Heves, Jdsz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatm6r-Bereg megydk) 6lnek 6s azon
tanu16k, akik a 169i6 bdrmely koz6piskol5j6ban 6retts6gi bizonyitvdnyt szereztek, 6s a 2077.
februdri felv6teli idSszakban a r6gi6 bdrmelyik fels5oktatdsi int6zm6ny6be sikeresen felv6teliztek;
valamint bdrmely, a 169i6ban talSlhat6 fels6oktat5si int6zm6ny6nek hallgat6i, 6s akik
elkotelezettek a t6rs6g probl6mdinak megoldSsa, 6s hosszri tdv0 fenntarthat6 fejlcid6s6nek
biztosit6sa irdnt; valamint fels5oktat5si tanulmdnyaik elv6gz6se utdn a r6gi6ban kiriSnjdk szakmai
tev6kenys6g

rj

ket

el

l5tni.

EnerrsEe IzETTEK

F6tSKOLASOK, EGYETEMTSTAK

a

. a r6gi6 bSrmely felsSoktatdsi
i

rdgi6 bdrmely

int6zm6ny6ben

nt6zm6nydbe felvdtelt nyert;

felsSoktatdsi

tanul6,

tagozatos hallgat6;

. az

6retts6gi bizonyftv1nya ltlaga
minimum 4,0 (j6);

. minimum 3,5-6s

eredmdnnyel rendelkezik

tanulmdnyi
az utols6

lez6rt fdl6vben;
a Kdrpdtok 169i6 magyarorszdgi megy6inek valamelyik6ben (Borsod-Aba0j-Zemp16n,
Hajdf-Bihar, Heves, Jdsz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmdr-Bereg megy6k) Slland6
I a kh el lyel ren d el keznek ;
elkiitelezettek a r6gi6 irdnt, segitik a hosszl tdv(t 6s fenntarthat6 fejl6d6st;

A fels6oktatSsi int6zm6ny hallgat6i

.
.

kiiziil el6nyt 6lveznek a kivSlaszt5sn5l azok, akik:

szakdolgozatukat a 169i6 probl6mSival 6s azok megold6saival kapcsolatban irj5k;
ElsS 1vesek valamely humdn irSnyultsdgti, gazdasigi 6s/vagy tdrsadalomtudom5nyi
szakon (pl.: a SzociSlpedagogia, Nevel6studom5nyi, Kisebbs6gtudomdnyi, Turizmus 6s
Polito169ia Tansz6keken tanul6k) ;

A jelentkez6shez sziiks6ges p5ly5zati anyag tartalma 6s a sziiks6ges iratok:

- iin6letrajz

(szakmai el6menetel

a

diSkkori, demonstrStori, egy6b k6z6leti illetve

tSrsadalmi, onk6ntes munka kiemel6s6vel);

-

motiv5ci6s lev6l - maximum 800 sz6 (melyben szerepel a hallgat6/leendci hallgat6
169i6hoz tfiz6d5 viszonya, illetve az osztondij felhaszn5lSsnak/sztiks6gess6g6nek
indokl5sa, jovcibeni szakmai 6s tanulm6nyi tervei, c6ljai);

-

Egy maximum 1 oldalas essz6 ,,Milyennek lStom a r6gi6mat 10 6v

iskofal5togatSsi igazolSs (egyetemi, f6iskolai hallgat6k eset6n) / igazolSs arr6l, hogy
a diSk felv6telt nyert bSrmelyik, a 169i6ban talSlhat6 felscjoktat5si int6zm6nybe
(6retts6g izettek eset6n

-

mllva" clmmel;

);

lezlrt f6l6v leckekiinyvi m5solata / 6retts69i bizonyftv5ny mSsolata;
a pSlydz6 nyilatkozata 6s az azt alStimaszt6 dokumentumok a hallgat6 anyagi,
szociSlis helyzet616l (sajdt bev6tel, sztil6k bev6tele, testv6rek szlma, egy6b

az utols6

osztondijak, stb.).

A pSlySzati anyagot egy p6ld5nyban, elektronikus formSban (a szriks6ges igazol5sokat
eszkennelve) k6rjrlk eljuttatni Szab6 Gabriella r6sz6re a
mail cimre!

2OL7.

szepte ber 4. 9 6ra

A ptografffta & ielentJxez,Ls a rme.ga&attb"at6art&6ig faAyarczatas\
Jelentkez6sedhez knldd el min6l hamarabb az on6letrajzodat, motiv6.ci6s leveledet 6s a
k6t essz6t, a tobbi dokumentumot elegend5 lesz benyujtanod a szemllyes meghallgatS"s
id5pontj6ig!
TovSbbi inform6ci6:
Szab6 Gabriella
K5 rpStok Ala pitv5 ny- Magya r orszSg
(www. ka roatoka lapitvanv. h u )
3300 Eger (Felnemet), Felv6gi

Tel.: 36-516-750
E-mail:
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