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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Szent István Egyetem pályázatot ír ki 2017.04.30-ig tartó időszakra EGT Alap nyertes pályázat 
keretében hallgatói mobilitások finanszírozására programban való részvételre. 

A pályázat célja: Az EGT Alap Ösztöndíj Program külföldi részképzési, szakmai gyakorlati és nyári (téli) 
egyetemen való részvételi lehetőséget biztosít a hallgatók számára. A nemzetközi tapasztalatszerzés 
egy életre szól, hiszen személyes és szakmai kapcsolatokat alakítanak ki a résztvevők. Az EGT 
ösztöndíjas hallgatók minden joga és kötelezettsége megtalálható az Erasmus Student Charterben, 
amely az EGT ösztöndíjas hallgatókra is érvényes és alkalmazandó. 

A pályázat tárgya: Az EGT Alap Ösztöníj Program Felsőoktatási mobilitási pályázatok elnevezésű 
pályázattípusában a hallgatók a következő mobilitási típusokra pályázhatnak: 

1. Hallgatói tanulmányi célú mobilitás (min. 3 hónap - max. 12 hónap) 
2. Hallgatói szakmai gyakorlat (min.6 hét – max. 12 hónap) 
3. Hallgatói részvétel nyári egyetemen (max. 30 nap) 

Mire pályázhatnak a hallgatók? 

Az EGT ösztöndíjas hallgatók támogatásban részesülnek a következők szerint: 

1. Havi ösztöndíj: 1 400 euró/fő az első hónapra, amely magába foglal 500 euró/fő utazási 
hozzájárulást (átalány), minden további hónapra 900 euró/fő. 

2. Amennyiben az utolsó mobilitási hónap nem egész hónap (30 nap), úgy az ösztöndíj 
meghatározásához a matematikai szabályoknak megfelelően negyed hónapra kell kerekíteni 
az utolsó hónap időszakát. A minimum időtartamot azonban kerekítés nélkül minden kiutazó 
hallgatónak teljesítenie kell, kivéve a vis maior eseteket. 

3. Finanszírozási forma: átalány-támogatás (a havi ösztöndíj és az utazási hozzájárulás 
egyaránt). 

4. Nyári egyetemen részt vevő kimenő hallgatók esetében az ösztöndíj pontos összegét a kurzus 
hossza határozza meg. A maximális támogatás 1400 euró/fő maximum 30 napra. 

 
Felhívjuk az érdeklődő hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj összege nem feltétlenül fedezi a külföldi 
tartózkodás költségeit. 

Kik nyújthatnak be pályázatot? 

1. magyar állampolgár 
2. a SZIE hallgatója és legalább két lezárt félévvel rendelkezik a mobilitás kezdetéig. A szakmai 

gyakorlatra és a nyári egyetemre ez a feltétel nem vonatkozik. 
3. igazolt B2 szintű nyelvtudással rendelkezik 



4. A szakmai gyakorlatok esetén a fogadóintézménye meg kell, hogy feleljen a „vállalkozás” 
definíciójának: minden gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy 
magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a 
szociális gazdaságot is beleértve. A felsőoktatási intézmények megfelelnek ennek a 
definíciónak. Nem lehetnek fogadóintézmények a küldő ország diplomáciai képviseletei a 
fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok), a nemzetköziség követelménye miatt. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A pályázatokat legkésőbb 2016.12.23-ig személyesen vagy postán (postára adás dátuma 
2016.12.23.) juttassa el a SZIE Nemzetközi és Külkapcsolati Irodába.  

A postán küldött pályázatok címzése: 

Szent István Egyetem 
Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda 
Gödöllő 
Páter Károly u.1. 
2100 

A borítékon szerepeljen az EGT Alap Ösztöndíj Pályázat. 

Szükséges dokumentumok: 

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat: 

1. kitöltött pályázati űrlap (kérjük, hogy géppel szíveskedjenek kitölteni a pályázati lapot); 
2. önéletrajz 
3. motivációs levél 
4. nyelvvizsga-bizonyítvány másolata 

A benyújtott pályázatok elbírálása: 

A benyújtott pályázatokat a beadást követően 5 munkanapon belül a Nemzetközi és Külkapcsolati 

Iroda által felállított szakmai bizottság bírálja el. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben koordinátor áll rendelkezésükre: e-mail 

cím: Heltai.Zsuzsanna@fh.szie.hu telefon: 2167-es mellék. 
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