
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának  

Magyar Nyelvtudományi Tanszéke  

a 2012/2013-as tanévre 

ERASMUS HALLGATÓI MOBILITÁST 

hirdet meg az alábbi intézménybe:  

 

ADAM MICKIEWICZ EGYETEM (POZNAN) 

Nyelvtudományi Intézet 

Finnugor Filológiai Tanszék 

 
A részképzés ideje: 2012/2013 tanév őszi vagy tavaszi féléve 

A képzés időtartama: 3 hónap 

Előírt nyelvtudás: lengyel / angol nyelvtudás előnyt jelent 

Az ösztöndíj rövid leírása: 

Az Erasmus-ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos részképzésben vesz részt, ezért a Bécsi 

Egyetem óráit látogatja, valamint részt vesz a tanszék munkájában. Emellett lehetősége nyílik a kutatási 

témájának elmélyítésére.  

A kint szerzett tanegységeket a tanszék a tanulmányokba beszámítja. A teljesítendő tanegységek listáját a küldő 

és a fogadó intézmény között megkötendő tanulmányi megállapodás rögzíti.  

(Az ösztöndíjról további információk olvashatók az intézeti kiírásban!) 

 

Pályázati feltételek: 

Az a magyar állampolgárságú / Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel, 

menekültstátusszal rendelkező pályázó pályázhat, aki a kiutazás megkezdése előtt legalább 2 lezárt félévvel 

rendelkezik, a Károli Gáspár Református Egyetemmel folyamatos hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben 

diplomát adó képzésben részesül, és a pályázat beadásakor vállalja, hogy beiratkozik a KRE 2012/2013-as 

tanévére.   

A pályázatnál a Magyar mint idegen nyelv MA képzésben részt vevő hallgatók – az ösztöndíj sajátos 

feltételei miatt – előnyt élveznek.  

A hazaérkezés után a pályázónak igazolnia kell a fogadó intézményben teljesített tanulmányait, a Magyar 

Nyelvtudományi Tanszéknek egy 2 oldalas beszámolót kell benyújtania, valamint a kinti intézményből Erasmus-

ösztöndíjjal az egyetemre érkező hallgatók fogadásában aktívan részt kell vállalnia (beiratkozás és beilleszkedés 

segítése).  

Benyújtandó dokumentumok (lezárt borítékban!): 

 pályázati űrlap (ERASMUS KRE 2012/2013) – letölthető az egyetem honlapjáról, 

 önéletrajz, 

 rövid, max. egy oldalas leírás arról, hogyan illeszkedik a tanulmányút további tanulmányaiba, szakmai 

terveibe (motivációs levél), 

 rövid, max. 15 soros ismertetés a pályázó eddig végzett kutatásáról/kutatásairól, 

 nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata, 

 a lezárt féléveket igazoló indexoldalak fénymásolata, 

 kimagasló tanulmányi és/vagy közösségi munka igazolása, 

 aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a) nem részesült még Erasmus-ösztöndíjban, b) az intézeti, 

illetve a tanszéki kiírásban szereplő Erasmus-pályázati feltételeket ismeri és elfogadja. 

 

 

A pályázat beadási határideje: 2012. április 10. 16. 00 óra 

A pályázat beadás helye: Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 13. 

 

A pályázat általános feltételei és a pályázati űrlap (ERASMUS KRE 2012/2013) a www.kre.hu honlapról 

tölthető le. 

További információ Csontos Nóra tanszéki koordinátortól kérhető. 

 

A határidőn túl vagy hiányosan beérkezett pályázatok – az Erasmus-pályázat kiírása alapján – nem 

kerülnek elbírálásra. 

http://www.kre.hu/

