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Pályázati felhívás  
 

a kari Nemzetközi Nyári Cseregyakorlatokra 
 

2021 
 

Pályázható országok és feltételei: 

 

▪ Németország – Bielefeld (4 fő): 1 hónapos (4 hetes) cseregyakorlat, elsősorban 4. éves hallgatók 

pályázatát várjuk, középfokú államilag elismert német nyelvvizsga kötelező. 

▪ Szlovákia – Martin (1 fő): 1 hónapos (4 hetes) cseregyakorlat, elsősorban 3. és 4. éves hallgatók 

pályázatát várjuk, középfokú államilag elismert angol nyelvvizsga kötelező. 

 

Az alábbi partneregyetemeken végzett nyári gyakorlatokat a kar nem tudja beszámítani, mert nem felelnek 

meg a hatályban lévő akkreditációs előírásoknak. A hallgatók feladata az adott gyakorlat elismertetése!  

 

▪ Oroszország  – Izsevszk (2 fő): 1 hónapos (4 hetes) cseregyakorlat, elsősorban 3. és 4. éves hallgatók 

pályázhatnak, középfokú államilag elismert angol nyelvvizsga kötelező. 

▪ Oroszország – Szentpétervár (2 fő): 1 hónapos (4 hetes) cseregyakorlat, elsősorban 3. és 4. éves 

hallgatók pályázhatnak, középfokú államilag elismert angol nyelvvizsga kötelező. 

 

Minden fentebb felsorolt országban a fogadó fél ingyenes szállást, étkezést vagy az étkezésre fordítható 

költőpénzt biztosít a hallgatóknak. A martini cseregyakorlat kivételt képez, ott az étkezés nem biztosított. Az 

utazást a hallgatónak saját magának kell megoldania. Részletek felől érdeklődni a Nemzetközi Kapcsolatok 

Irodájában lehet! 

 

Pályázati feltételek: 

▪ Figyelem!  

Szeretnénk minden hallgatót tájékoztatni, hogy csak akkor adjon be jelentkezést, ha elnyert pályázat 

esetén biztosan tudja vállalni a programban való részvételt. Folyamatba lépett ügyintézés esetén, a 

hallgatók irányából érkező lemondásokat, kizárólag Vis Maior esetekben tudunk elfogadni.  

Ugyanakkor a pályázásnál kérjük azt is figyelembe venni, hogy a COVID-19 világjárvány aktuális 

helyzete az elnyert pályázatok esetén küldő intézményi/fogadó partneri oldalról is a kiutazás 

meghiúsulásához vezethet. Ezért minden pályázót kérünk, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén is 

keressen hazai gyakorlati helyet, ahol az esetlegesen a koronavírusjárvány miatt meghiúsuló 

csereprogram esetén a kötelező gyakorlatát teljesíteni tudja, mint második opció. 

▪ Angol vagy német nyelv min. középfokú ismerete, a nyelvvizsga bizonyítvány másolatának benyújtása 

kötelező. A német helyekre pályázó hallgatók az elosztó előtt kötelesek részt venni egy nyelvi 

szintfelmérőn, ahol egyesével kell számot adniuk tudásukról. Az itt elért pontszámokkal együtt alakul 

ki az összpontszám, mely alapján elosztásra kerülnek a helyek. Nem megfelelő nyelvtudás esetén a 

megpályázott helye(ke)t nem töltheti be a hallgató. 
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▪ Beadandó továbbá minden megszerzendő pontot alátámasztó igazolás másolata. 

▪ Amennyiben a hallgató önhibáján kívül kényszerül visszaadni a már elnyert ösztöndíjat, azt kérjük 

hivatalos lemondó-nyilatkozat formájában tegye meg legkésőbb az ösztöndíj odaítélésétől számított 

7 napon belül. Egyéb visszamondás esetén ez beszámításra kerül (pontlevonás) a következő NKB 

pályázatának elbírálása során. 

▪ Előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik korábban a kari cseregyakorlat keretében nem 

részesültek még ösztöndíjban. 

▪ Az egyes költségek elszámolásakor nem valósulhat meg dupla finanszírozás! 

 

Beadási határidő: 2020. november 9. 16.00 óra 

 

Német nyelvi meghallgatás:  

Helyszín és időpont később kerül kiírásra a honlapon. 

 

Eredményhirdetés, elosztó: 2020. november 20 után  

Az eredményhirdetés módja és időpontja később kerül kiírásra a honlapunkon. 

 

A jelentkezés menete: 

✓ A Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának honlapjáról letölthető jelentkezési lapot kell kitölteni, 

majd a csatolt dokumentumokkal együtt 2020. november 9. 16.00 óráig eljuttatni a 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodájába kizárólag emailben az nkb@aok.pte.hu email címre. A 

jelentkezési lapot word formátumban, géppel kitöltve kérjük benyújtani.  A többi csatolandó 

dokumentum esetén kérjük, ügyeljenek a fájl minél kisebb méretére. A benyújtott 

dokumentumokat az alábbi formában/névvel tudjuk elfogadni: dokumentum típusa_pályázó 

neve_pályázott program helyszíne. (pl. Igazolás demonstrátori munkáról_Minta 

Jakab_Bielefeld) 

✓ 2020. novemberben 20 után kerülnek elosztásra a helyek. A legmagasabb pontszámot elért 

hallgatók választhatnak elsőként a megjelölt helyek közül.  

✓ Figyelem! A német helyekre pályázó hallgatók az elosztó előtt kötelesek részt venni egy nyelvi 

szintfelmérőn, így alakul ki az összpontszám, mely alapján elosztásra kerülnek a helyek.  

 

JAPÁN - Külön pályázat! 
 

Japán – Saitama (2 fő): minimum középfokú államilag elismert angol nyelvvizsga kötelező, (nyelvi 

meghallgatás). Csak július hónapban lehet kiutazni, 4. éves sebészet gyakorlatokra. Az ösztöndíjat nyert 

hallgató köteles augusztusban ellátni az idelátogató japán cserediákok Contact Person – jének tisztségét. A 

nyerteseket a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága fogja kiválasztani a pályázók közül, személyes meghallgatás 

során. A hallgatóknak a japán fél ingyenes szállást, repülőjegyet, étkezést és költőpénzt biztosít.  

Japán – Tokyo (2 fő): 1 hónapos (4 hetes) cseregyakorlat, minimum középfokú államilag elismert angol 

nyelvvizsga kötelező, (nyelvi meghallgatás). A fogadó fél javaslata alapján november hónapban várható a 6. 

éves gyakorlat. Az ösztöndíjat nyert hallgató köteles áprilisban ellátni az idelátogató japán cserediákok 

Contact Person – jének tisztségét. A nyerteseket a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága fogja kiválasztani a 
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pályázók közül, személyes meghallgatás során. A hallgatóknak a japán fél ingyenes szállást, étkezést biztosít. 

A repülőjegy költségét a Kar állja. A hallgató vállalja, hogy a fogadó fél által meghatározott időre (6 hónappal 

a kiutazás előtt) elkészíti a bekért dokumentumokat. 

 

▪ Külön jelentkezési lapot, valamint angol nyelvű motivációs levelet kell beadni! 

▪ A meghallgatásra behívott jelentkezőket e-mailben értesítjük! 

▪ A többi pályázati feltétel megegyezik a feljebb felsorolt Nemzetközi Nyári Cseregyakorlat feltételeivel. 

 

Beadási határidő: 2020. november 9. (hétfő) 16.00 

Meghallgatás: 2020. november 16. (hétfő) 15.30  

 

A meghallgatás a Microsoft TEAMS felületen zajlik, 

ennek részleteiről a jelentkezők emailben kapnak tájékoztatást! 

 

Az ösztöndíjat nyert hallgató mindegyik esetben vállalja, hogy a kint tartózkodás időtartamára saját 

költségére baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást köt illetve, hogy hazaérkezése után 15 napon belül 

írásban számol be a kinti tapasztalatokról.  

 

Kérjük a pályázati anyagot eljuttatni a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájába kizárólag emailben az 

nkb@aok.pte.hu email címre. A jelentkezési lapot word formátumban, géppel kitöltve kérjük benyújtani.  A 

többi csatolandó dokumentum esetén kérjük, ügyeljenek a fájl minél kisebb méretére. A benyújtott 

dokumentumokat az alábbi formában/névvel tudjuk elfogadni: dokumentum típusa_pályázó 

neve_pályázott program helyszíne. (pl. Igazolás demonstrátori munkáról_Minta Jakab_Saitama)! 

 

 

Információ: Tomózer Anett (nkb@aok.pte.hu ) ÁOK NKB irodavezető 
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