III. számú melléklet
Pályázati űrlap

1. Személyes adatok
Név
Születési idő
Születési hely
Adóazonosító jel
Társadalombiztosítási azonosító jel
Anyja születési neve
Lakcím
Értesítési cím
Telefon
E-mail-cím

2. Kérjük, töltse fel a személyazonosság igazolására alkalmas okmányodról (érvényes
személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)
készült

másolatot!

Kérjük,

az

alábbi

néven

töltse

fel

a

fájlt:

vezetéknév_keresztnév_személyazonosító_okmány!

3. Középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére
3.1. Válassza ki a középiskola típusát, melyben tanulmányait folytatja!
[ ] gimnázium
[ ] szakgimnázium
3.2. Nevezze meg, mely középiskolában tanulsz!
3.3. Kérjük, csatolja az igazolást a tanulói/magántanulói jogviszony fennállásáról! Kérjük, az alábbi
néven töltse fel a fájlt: vezetéknév_keresztnév_igazolás!

FIGYELEM! Mind a középiskola által kiállított iskolalátogatási igazolás, mind az érvényes
diákigazolvány másolata elfogadható. Idegen nyelvű dokumentum esetén a Pályázó által készített
fordítással együtt szükséges csatolni.

4. Felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére
4.1. Nevezze meg, mely felsőoktatási intézményben, melyik karon és milyen szakon tanul!
Felsőoktatási intézmény neve
Kar neve
Szak megnevezése
4.2. Nevezze meg a képzés típusát!
[ ] alapképzés (BA/BSc)
[ ] osztatlan mesterképzés
[ ] mesterképzés (MA/MSc)

4.3. Kérjük, válasszon az alábbiak közül!
[ ] magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató
[ ] részösztöndíjjal támogatott hallgató
[ ] önköltséges hallgató

4.4. Kérjük, csatolja az igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról! Kérjük, az alábbi néven töltse fel
a fájlt: vezetéknév_keresztnév_igazolás!
FIGYELEM! Mind a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolása, mind az
érvényes diákigazolvány másolata elfogadható. Idegen nyelvű dokumentum esetén a Pályázó által
készített fordítással együtt szükséges csatolni.

4.5. Tagja-e szakkollégiumnak?
[ ] igen
[ ] nem
Amennyiben igen, nevezze meg, melyiknek!
Szakkollégium neve
5. Kérjük, nyilatkozzon a cselekvőképességéről!
[ ] cselekvőképes
[ ] korlátozottan cselekvőképes

Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén szülő/törvényes képviselő adatai
Szülő/törvényes képviselő neve
Szülő/törvényes képviselő születési helye
Szülő/törvényes képviselő születési ideje
Szülő/törvényes képviselő adóazonosító jele
Szülő/törvényes képviselő társadalombiztosítási azonosító jele
Szülő/törvényes képviselő anyja születési neve
Szülő/törvényes képviselő lakcíme
Szülő/törvényes képviselő értesítési címe
Szülő/törvényes képviselő telefonszáma
Szülő/törvényes képviselő e-mail-címe
Kérjük, az V. számú mellékletben foglalt, kitöltött és szülőd/törvényes képviselőd által aláírt
nyilatkozatot

töltse

fel!

Kérjük,

az

alábbi

néven

töltse

fel

a

fájlt:

vezetéknév_keresztnév_szülői_nyilatkozat!

6. Pályázat
6.1. Kérjük, nevezze meg angolul azt a felsőoktatási (cél)intézményt, amelynek a felvételi eljárásában
– elsősorban személyes megjelenéssel – részt kíván venni!
Felsőoktatási (cél)intézmény neve angolul
Megpályázott szak megnevezése angolul
Megpályázott szak képzési szintje
[ ] alapképzés (BA/BSc)
[ ] osztatlan mesterképzés
[ ] mesterképzés (MA/MSc)
Megpályázott szak képzési időtartama (évben megadva)
Felvételi várható időpontja
Kérjük, csatolja a hivatalos visszaigazolást! Amennyiben még nem rendelkezik visszaigazolással,
kérjük röviden indokolja meg, hogy miért nem! (maximum 1000 karakter) Kérjük, az alábbi néven töltse
fel a fájlt: vezetéknév_keresztnév_felvételi_visszaigazolás!
6.2. Kérjük, mutassa be az Stipendium Peregrinum Ösztöndíj igénylésének szakmai, személyes és
pénzügyi indokait, illetve a Stipendium Peregrinum Ösztöndíj felhasználásának tervét! (maximum 2000
karakter)

6.3. Kérjük, mutassa be, hogy a külföldi felsőoktatási intézményben szerzett tudása hogyan hasznosulna
véleménye szerint Magyarországon! Miért jó az országnak, ha az adott tudás külföldön történő
megszerzését támogatja? (maximum 1000 karakter)
6.4. Kérjük, válassza ki, hogy a pályázati támogatás elnyerését követően a Stipendium Peregrinum
Ösztöndíjprogramban a későbbi pályázók számára milyen módon kíván segítséget nyújtani! A kettő
közül minimum egyet ki kell választani!
[ ] minimum három, maximum öt perces videó készítése a célintézményről és – személyes
kiutazás esetében – a városról
[ ] minimum két, maximum négy oldalas beszámoló készítése a célintézményről és – személyes
kiutazás esetében – a városról
6.5. Kérjük, mutassa be röviden az elmúlt 3 tanévben (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) elért
eredményeit! Nevezze meg, mely eredményére, díjára a legbüszkébb! (maximum 3000 karakter)
6.6. Kérjük, csatolja az elmúlt 3 (három) tanévben (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) elért
eredményeit igazoló dokumentumokat (oklevelek, versenyeredmények, érettségi bizonyítvány,
nyelvvizsga

stb.)!

Kérjük,

az

alábbi

neveken

vezetéknév_keresztnév_érettségi_bizonyítvány,

töltse

fel

a

fájlokat:

vezetéknév_keresztnév_verseny,

vezetéknév_keresztnév_angol_nyelvvizsga stb.!
6.7. Kérjük, mutassa be, hány tárgyból és milyen szinten tervez érettségizni! Amennyiben már
megszerezte az érettségi bizonyítványt, kérjük, mutassa be, ezek közül hány tárgyból tett érettségi volt
emelt szintű, és nevezze meg, melyek ezek! Kérjük, írja le, hány százalékosak lettek az érettségi vizsgák!
(maximum 1000 karakter)
6.8. Kérjük, mutassa be röviden önmagát, térjen ki önkéntes tevékenységeire, érdeklődési köreire,
családi és szociális hátterére, nyelvi kompetenciáira, hobbira stb.! (maximum 3000 karakter)
6.9. Kérjük, nyilatkozzon, hogy jelenleg részesül-e más ösztöndíjban!
[ ] igen
[ ] nem
Amennyiben igen, kérjük, adja meg az ösztöndíj(ak) nevét/neveit és összegét/összegeit! (maximum
1000 karakter)
6.10. Kérjük, nyilatkozzon, hogy megpályázott-e vagy tervez-e megpályázni más ösztöndíjat!
[ ] igen
[ ] nem
Amennyiben igen, kérjük, adja meg az ösztöndíj(ak) nevét/neveit és odaítélt/megpályázott
összegét/összegeit! (maximum 1500 karakter)

6.11. Kérjük, nyilatkozzon, hogy vett-e már fel akár Magyarországon, akár a célországban diákhitelt!
[ ] igen
[ ] nem
Amennyiben igen, kérjük, adja meg a diákhitel(ek) nevét/neveit és összegét/összegeit! (maximum 1500
karakter)

6.12. Kérjük, nyilatkozzon, hogy jelenleg részt vesz-e tehetséggondozó programban!
[ ] igen
[ ] nem
Amennyiben igen, kérjük, mutassa be a programot! (maximum 1000 karakter)
6.13. Kérjük, nyilatkozzon, hogy jelenleg részt vesz-e külföldi intézmény felvételi eljárására előkészítő
programban!
[ ] igen
[ ] nem
Amennyiben igen, kérjük, mutassa be a programot! (maximum 1000 karakter)

6.14. Excel-táblázat (VI. számú melléklet) segítségével mutassa be, milyen költségekkel tervez és
számol

az

ösztöndíj

elnyerése

esetén!

Kérjük,

az

alábbi

néven

töltse

fel

a

fájlt:

vezetéknév_keresztnév_költségvetés!

7. Kérjük, az IV. számú mellékletben foglalt, kitöltött és aláírt Pályázói nyilatkozatot töltse fel! Kérjük,
az alábbi néven töltse fel a fájlt: vezetéknév_keresztnév_pályázói_nyilatkozat!

