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Gyakran Ismételt Kérdések – Nemzetközi Csereprogramok 

 
 

1. Hová kell benyújtani a pályázatot? 

A benyújtott pályázatok az irodának/Bizottságnak (NKI/NKB) szólnak, ott kerülnek 
elbírálásra.  

2. Milyen költségekkel jár a pályázás?  

Az iroda nem kér jelentkezési díjat a pályázat benyújtásához, elnyert pályázat esetén 
merülhetnek fel költségek, a partner egyetem irányába. 

3. Hogyan igazolom a tanulmányi átlagomat? 

A tanulmányi átlagokat az iroda kéri be a Tanulmányi Hivataltól. 

4. Hogyan történik az elbírálás? 

Minden pályázó hallgató egyesével kerül elbírálásra, amennyiben bármi kérdéses, vagy 
nem megfelelően igazolt, az iroda munkatársai a megadott elérhetőségeken felveszik a 
kapcsolatot a hallgatóval.  

5. Ha ebben a félévben kezdtem el demonstrátorkodni, arra már jár pont? 

Igen, arra már jár pont. Az adott pályázati év első félévével bezárólag minden igazolást 
elfogadott. Így a megkezdett TDK, Mentor tevékenység stb. 

6. Több helyre is beadhatom a jelentkezésemet? 

Igen, azonban a prioritási sorrend megadása kötelező.  

7. A két ösztöndíjhoz elég mindenből összesen egy igazolás, vagy külön kellenek?  

Több cseregyakorlati helyre benyújtott pályázatok esetén, elegendő minden igazolásból 
egyetlen egy példány, nem kérjük az igazolás eredeti példányát, fénymásolatot is 
elfogadunk. Figyelem! A jelentkezési lapokat az egyes pályázatoknak megfelelően 
külön-külön kell leadni. 

8. Hogyan tudom igazolni a TDK tevékenységem/demonstrátori stb. 

tevékenységem? 

Az igazolást a felelős mentor/professzor állítja ki, TDK esetében a TDK elnök is 
megteheti. Minta dokumentum található a NKI honlapján. Az igazolás egy egyszerű 
szöveg, mely tartalmazza a pályázó nevét, Neptun kódját, hogy mikor kezdte a 
tevékenységet, amit igazolni szeretne, illetve melyik intézetnél. A dokumentumot 
aláírással hitelesíti a kiállító személy. Másolatot is elfogadunk.  
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9. Még nem kaptam meg a pályázathoz felhasználandó ösztöndíj igazolást, de 

emailben már értesítettek, ezt hogyan tudom igazolni? 

Sok esetben elfogadunk továbbított vagy kinyomtatott hivatalos értesítő emailt, mint 
igazolást.  

10. Mit jelent az, hogy nem akkreditált hely, és ez mivel jár? 

A nem akkreditált cseregyakorlati helyeken folytatott tanulmányok hivatalosan nem 
ismertethetőek el, és nem szerepelnek elvégzettként a Neptunban. Ennek 
kiküszöbölése a hallgató kötelessége. Akkreditált helyek listája a Tanulmányi Hivatal 
honlapján megtalálható. 

11. Hogyan zajlik a meghallgatás? 

Egyes gyakorlati helyek esetében, (pl.: Keck, Weill, Tokyo, Saitama) szükséges az angol-
tudás és egyéb kompetenciák felmérése. A meghallgatás házon belül történik, ad-hoc 
Bizottság előtt. Indokolt esetben online módon. Az elbeszélgetés során a benyújtott 
pályázati anyagban szereplő részletekről, motivációkról kérdeznek, mindezt angolul, 
hogy felmérjék a hallgatók képességeit, a motivációt. 

Amennyiben a fent említett cseregyakorlati helyek egyike kerül megjelölésre, a legtöbb 
esetben sor kerül meghallgatásra, kivéve, ha olyan mértékű a túljelentkezés, hogy a 
benyújtott pályázati anyag alapján előzetes szűrés szükséges. Minden esetben értesítést 
kapnak a hallgatók. 
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