Pályázati felhívás Collegium Talentum programban való részvételre a 2018-2019 tanévben

Értesítjük az érdeklődőket, hogy az alapítvány 2018. július végéig a www.sha.hu honlapján
megjelenteti a 2018–2019-es tanévre szóló Collegium Talentum ösztöndíj programját.
A jelentkezés részletes leírását a pályázati felhívás tartalmazza majd. A pályázat során csatolni
kell
- jelentkezési lapot;
- szakmai önéletrajzot, benne publikációs jegyzékkel/listával, konferenciákon előadóként
történő részvételi listával;
- a tanévre vállalat, a szakmai tutorral egyeztetett munkatervet;
- szakmai jövőképet;
(A fönti csatolmányok mintáját az alapítvány teszi közzé pályázati felhívásának mellékleteként.)
- igazolást a jelentkező hallgatói jogviszonyáról, vagy valamely külhoni fölsőoktatási
intézményben történő munkavégzésről (oktatás, kutatás), vagy ezek beszerzéséig a hallgató
által írt helyettesítő nyilatkozatot, melybe pontosan meg kell nevezni, hogy a 2018/19-es
tanévben mi lesz és hol a várható státusza;
- ajánlást a külhoni oktatási intézményben, kutatóintézetben dolgozó kollégától, vezetőtől arról,
hogy miként hasznosul majd a pályázó munkája rövid távon, azaz az elkövetkező öt évben, és az
miért hasznos és fontos az adott magyar közösségnek;
- legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma szkennelt másolatát;
- eddigi nyelvvizsgaeredmények/bizonyítványok szkennelt másolatát.
A benyújtásra kb. 20 nap áll majd rendelkezésre. Kérem, figyeljék a honlapunkat www.sha.hu !
A pályázatot a mellékletekkel együtt elektronikusan kell benyújtani a ct@sha.hu címre.
A 2017–2018-as tanévben CT-s ösztöndíjat nyerteseknek az új pályázatkor nem kell minden
iratot beadniuk. Nekik elegendő lesz csak
-

a jelentkezési lapot,
a munkatervet,
az aktualizált ajánlást és
a jogviszony igazolást benyújtaniuk.

A döntésekhez személyes meghallgatást tartunk vagy a pályázó országában, vagy Budapesten,
vagy skype-on, élő beszélgetés formájában. A meghallgatás helyszínére való utazás költségét a
pályázó fizeti. A meghallgatás módjáról és idejéről a feldolgozások után adunk tájékoztatást.
A Sapientia Hungariae Alapítvány előreláthatólag augusztus 6-20. között nyári szabadság miatt
csak ügyeletet tart, azaz naponta nem teljes munkaidőben, csak napi pár órában biztosítunk
elérhetőséget. Erről konkrétumok majd a kiírás után, szintén a honlapunkon lesz olvasható.
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