Pályázati felhívás
Barabási László-ösztöndíj székelyföldi diákok számára
Pályáztató: Pillangó Alapítvány
Jelentkezési határidő: 2013. december 16.
Az ösztöndíj összege: 2000-3000 lej
Az ösztöndíjprogram célja a magyar anyanyelvű diákok felsőfokú tanulmányának anyagi támogatása.
Pályázati feltételek:
- magyar anyanyelv
- magyar nyelvű felsőfokú tanulmányok
- kiváló tanulmányi eredmények
- egy 3-5 oldalas (6000-10.000 karakter) esszé
- erdélyi állandó lakhely
- közösségi önkéntes szolgálat
A New York-i székhelyű Pillangó Alapítvány által létrehozott ösztöndíjprogram azon magyar anyanyelvű
diákokat szeretné támogatni tanulmányaik során, akik anyanyelvükön óhajtanak tovább tanulni egy
erdélyi felsőfokú tanintézményben.
Ennek érdekében elvárásunk, hogy az ezt igénylő diák eredményes legyen tanulmányaiban, eddigi
tanulmányi eredménye 8-as átlag vagy ennél magasabb legyen (utolsó félévben). Ezért kérjük
jelentkezésükhöz mellékeljenek közjegyzőileg hitelesített leckekönyv másolatot. Úgyszintén hivatalos
bizonyítékot kérünk arról, hogy következő szemeszterre beiratkoztak, amelyet a hallgatói jogviszony
igazolással tudnak alátámasztani.
A fentiekhez kérjük mellékeljen rövid önéletrajzot, két tanár ajánló levelét (akik a múltban tanították az
egyetemen), valamint a közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolást.
Az esszé témája: Hogyan járul hozzá a diák környezete, szülőföldje felemeléséhez. Írjon hosszú távú
terveiről. Az esszé terjedelme kb. 3-5 oldal (6000-10.000 karakter) legyen.
Az ösztöndíj 6 hónapra szól, teljes összege 2000-3000 lej, amit a sikeres pályázó két részletben kap meg,
amely december valamint február végén fizetendő. Amennyiben a diák tanulmányait szünetelteti vagy
megszakítja, az ösztöndíj további folyósítása megszakad.
A pályázók e-mailben értesülnek alapítványunk döntéséről.
A pályázaton való részvétel ingyenes.
A határidő lejárta után elküldött pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.
Köszönjük érdeklődésüket és további sikeres tanulást kívánunk!
Részletes tájékoztatás az info@pillangofoundation.org e-mail címen kérhető.

ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázati adatlapot nagy nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!

1. A pályázó adatai
Családnév
Születési dátum
Állampolgárság
E-mail cím
Telefonszám

Keresztnév
Születési hely

Mobil telefonszám

Állandó lakcím

2. Magyar nyelvtudás (Tegyen x-et a megfelelő helyre!)
Beszédkészség
Írás
Olvasás

Kitűnő
Kitűnő
Kitűnő

Jó
Jó
Jó

Elégséges
Elégséges
Elégséges

Elégtelen
Elégtelen
Elégtelen

3. Tanulmányok, végzettség
Legmagasabb iskolai végzettség
neve
címe
éve
átlaga

A középiskola
Az érettségi
Felvételi tárgyak

neve
címe
telefonszáma

A jelenlegi oktatási intézmény
Főszak
Mellékszak
Évfolyam
Az utolsó vizsgaidőszaban elért eredmények

4. Ajánló személyek
1. Az ajánló tanár
2. Az ajánló tanár
3. Az ajánló közösségi / társadalmi
szervezet

neve
telefonszáma
neve
telefonszáma
neve
címe
telefonszáma

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és a mellékleteken az általam megadott
adatok a valóságnak megfelelnek. Ezennel a pályázati feltételeket maradéktalanul elfogadom.
Dátum: ............ év ........... hó....... nap Aláírás: …………….…………………..………………….………………………
A gondviselő aláírása (ha a pályázó 18 éven aluli): ……………….……….……………………………………………….

