
FELHÍVÁS EGYÉNI PÁLYÁZATRA  

ERASMUS KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATOK 
a 2009/2010-es tanévben  

Az egyéni pályázat: 
Tekintettel arra, hogy egyetemünk a tervezettnél több pályázati forráshoz jutott, lehetőség nyílt arra, hogy azok a 
hallgatók, akik korábban nem nyújtottak be a 2009/2010-es tanévre pályázati anyagot, 2009. július 1-től egyéni 
pályázatot adjanak be külföldi szakmai gyakorlati kiegészítő támogatásra. 
Az egyéni pályázat alapfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen az őt, szakmai gyakorlat elvégzésére alkalmazni 
kívánó külföldi cégtől beszerzett befogadó nyilatkozattal. (A támogatás még el nem kezdett külföldi szakmai 
gyakorlatokhoz igényelhető, utófinanszírozásra nincs lehetőség!)  

A támogatás célja: 
Magas színvonalú elméleti felkészültségű hallgatóink számára külföldi gyakorlati lehetőség támogatása egy 
másik európai országban található szervezetnél eltöltött időszak (a gyakorlat) alatt, illetve az európai, nemzetközi 
munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátítása, és a fogadó ország gazdasági-társadalmi kultúrájának jobb 
megértése.  

A megpályázható helyek: 
A 27 külföldi EU tagállam és EU-n kívüli országok: Liechtenstein, Norvégia, Izland és Törökország vállalatai, 
képzőközpontjai, kutatóközpontjai és egyéb szervezetei lehetnek fogadóhelyek. 
NEM lehetnek fogadó szervezetek: 

 európai− intézmények 

 EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges− összeférhetetlenség és/vagy a kettős támogatás 
elkerülése érdekében) 

 a− hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség) a fogadó országban  

Kik pályázhatnak? 
Akik 
1. a Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusán található karok valamelyikén tanulnak, 
2. aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek (a szakmai gyakorlat idején beiratkozott hallgatók), és ott 
tanulmányaik végeztével diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhetnek, doktori szintig 
bezárólag, és 
3. valamely részt venni jogosult ország állampolgárai, vagy Magyarországon menekültként, hontalan 
személyként, vagy állandó lakosként élnek. 
4. befogadó hellyel (külföldi munkaadó hivatalos írásbeli nyilatkozata) rendelkeznek.  

A hallgatói mobilitás (szakmai gyakorlat) időtartama: 
Minimális időtartam 3 hónap, maximális időtartam 12 hónap. 
A 2009/2010-es tanévi szakmai gyakorlat 2009. július 1. és 2010. szeptember 30. között valósulhat meg.  

Jelentkezési határidő: minél hamarabb, de a tervezett szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 30 nappal 
A finanszírozási igényeket a beérkezés sorrendjében, létszámtól függően 2-3 havonta bíráljuk el. (Aki korábban 
pályázik, jobb eséllyel részesülhet a támogatásban, mivel meghatározott pénzügyi kerettel gazdálkodunk.)  

Akik 2009.augusztus-szeptemberében tervezik szakmai gyakorlatukat megkezdeni, kérjük, azonnal nyújtsák be 
pályázatukat!  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1. Kitöltött jelentkezési lap (a jelentkezési lap a honlapról letölthető: egyetemi főoldal – Nemzetközi Kapcsolatok – 
Erasmus – Hallgatói mobilitás – Letölthető anyagok) 
2. Europass CV - magyarul (www.europass.hu honlapról letölthető) 
3. Europass Nyelvi útlevél - magyarul (www.europass.hu honlapról letölthető) 
4. Motivációs levél (magyarul, maximum 2000 karakter) 
5. Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) fénymásolata(i) 
6. A külföldi munkaadó befogadó nyilatkozata  

A Pályázat egyéb feltételeiről a 2009/2010-re meghirdetett Erasmus szakmai gyakorlati pályázati kiírás és 
Tájékoztató kiadvány ad felvilágosítást (elérhető az egyetemi honlapon és a Karrier Irodában).  

A pályázat benyújtásának helye: Karrier Iroda, 1093 Budapest, Fővám tér 8. fszt. 31.  

További információk: 
internship@uni-corvinus.hu és 1/215-5538  


