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Pályázati felhívás  
 

a Saitama Medical University (Japán) cseregyakorlatra 
 

2023. szeptember- 2023. december közötti időszakra vonatkozóan 
 
2 fő, jelenleg 5. éves, 2023. nyarán 6. évét megkezdő, magyar programon tanuló hallgató jelentkezését 

várjuk. Minimum középfokú államilag elismert angol nyelvvizsga kötelező. A gyakorlatot letölteni 2023. 

szeptember és 2023. december között lehet. A pályázatot elnyerő hallgatóknak a japán fél ingyenes 

szállást, repülőjegyet, étkezést és költőpénzt biztosít. 

Az ösztöndíjat elnyert hallgató köteles ellátni az idelátogató japán cserediákok Contact Person – jének 

tisztségét a 2023. augusztusi hónapban. A pályázókat a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága fogja 

meghallgatóni, és a nyerteseket a beadott pályázati anyag és személyes meghallgatás alapján kiválasztani.  

 
▪ Benyújtandó dokumentumok:  

Angol nyelvű motivációs levél 

Fényképes angol nyelvű szakmai önéletrajz  

Útlevél másolata 

Jelentkezési lap  

 

Beadási határidő: 2023.04.16. 
Meghallgatás: 2023.04. második felében várható 

 
A meghallgatásra behívott jelentkezőket e-mailben értesítjük! 

A jelentkezés menete: 

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

majd a csatolt dokumentumokkal együtt e-mailben (erasmusoffice@aok.pte.hu) eljuttatni 

2023.04.16-ig a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájába. Kézzel írott dokumentumot nem áll 

módunkban elfogadni! 

 

Pályázati feltételek: 

▪ 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 Major esetekben tudunk elfogadni. 

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

Nem megfelelő nyelvtudás esetén a megpályázott helye(ke)t nem töltheti be a hallgató. 

▪ Beadandó továbbá minden megszerzendő pontot alátámasztó igazolás másolata. 
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▪ 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. 

▪ Az egyes költségek elszámolásakor nem valósulhat meg dupla finanszírozás! 

 

 

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. 
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