PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete pályázatot ír ki EGT
Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus.hallgatói mobilitási
programban való részvételre 2 BA/MA/PhD hallgató részére a 2015/2016 tanév tavaszi
félévében a Tromsöi Egyetemre
A pályázat célja:
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus. program
keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak A norvégiai Tromsöi Egyetem
részképzésében részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját
hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített
vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A
tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos
tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A külföldi tanulmányokat az AngolAmerikai Intézet elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s
kreditszámokon – beszámítja. A EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus. program keretében külföldön teljesítő hallgatók:






részképzés esetében 5 hónapot töltenek külföldön;
Norvég Alap ösztöndíjában részesülnek: (1) 900 EUR/hó x 5= 4500 EUR, ami bőven
fedezi a kinti megélhetést; (2) 500 EUR egyszeri utazási átalány, ami bőven elegendő a
retúr repülőjegyre;
a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a
külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét
kiváltják. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente átlagosan 20-30 ECTS. PhD
hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a
partneregyetemen részképzés keretében;

A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok
külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.
A pályázat előkészítése során ellenőrizze a Tromsöi Egyetem honlapján a kurzuskínálatot,
tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy
mesterképzés, PhD) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról bővebb információt a projektgazda
ad: Dr. Eitler Tamás, eitler.tamas@btk.elte.hu.
Érdemes a 2015. tavaszi tanrendi kínálatot mintául itt áttekinteni: sok angol nyelvű is
található:
nyelvészet:http://uit.no/studietilbud/emner?semester=V&p_dimension_id=88149&ar=2015&0472101
FE81FDF78E050F2818BA00F25.p_search_id=197451

pedagógia:http://uit.no/studietilbud/emner?p_reference_path=0472101FE81FDF78E050F28
18BA00F25&sted=179933&ar=2015&p_back_url=/studietilbud/emner&semester=V&047210
1FE81FDF78E050F2818BA00F25.p_search_id=197451
irodalom, kultúra, média:
http://uit.no/studietilbud/emner?p_reference_path=0472101FE81FDF78E050F2818BA00F25
&sted=179933&ar=2015&p_back_url=/studietilbud/emner&semester=V&0472101FE81FDF7
8E050F2818BA00F25.p_search_id=197451
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Kik nyújthatnak be pályázatot?
Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:
 magyar állampolgársággal vagy regisztrációval vagy letelepedési engedéllyel vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 a minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben,
amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek;
 abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az
ELTE-n az Angol-Amerikai Intézet által gondozott BA/MA/PhD programok valamelyikén;
 valamint megfelelnek a meghirdetett pályázati követelményeknek.
Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:
A pályázaton nyertes 2 hallgató 1 szemeszter időtartamra (2016 tavaszi félévre), maximum 5
hónapra kap támogatást.
A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A kinyomtatott és kitöltött pályázati csomagot az Angol-Amerikai Intézet felhívásának
megfelelően legkésőbb 2015. szeptember 15. déli 12:00 óráig kell benyújtani a R5 357-es
szobában az Intézeti Titkárságon. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan
vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el. A hamis adatokat és
nyilatkozatokat benyújtó pályázókat és a hiányos pályázatokat a pályázatból kizárjuk.
A pályázat elemei:
-

motivációs levél, maximum 1 oldal
önéletrajz (brit, amerikai vagy Europass), maximum 2 oldal
az elmúlt 2 teljesített félév TO által hitelesített transcript-je
rövid tanulmányi terv lehetséges kurzusokkal
oktatói ajánlás (opcionális, de ajánlott)

A benyújtott pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat az Intézet által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb
2015. szeptember 21-ig. A rangsort ezen a napon közzétesszük. Az előzetes tartalmi
bírálatot követően szóbeli meghallgatás történhet.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint):






szaknyelvi ismeret (angol);
tanulmányi eredmény;
szakmai tájékozottság;
kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
a bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az
Erasmus+ programban.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben Dr. Eitler Tamás
projektgazda (eitler.tamas@btk.elte.hu) áll rendelkezésükre.
2015. július 9.
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