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PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY 

A Váci Egyházmegye Migazzi Kristóf Pedagógusképzési Ösztöndíja 

 

1. A pályázóra vonatkozó személyes adatok 

Családnév: 

Keresztnév: 

Születési név: 

Születési idő: 

 

Hallgatói azonosító: 

 

Telefon: 

E-mail cím: 

 

2. A pályázó lakcíme: 

Ország: 

Irányítószám: 

Helység: 

Utca, házszám: 

 

3. A pályázó levelezési címe: 

Ország: 

Irányítószám: 

Helység: 

Utca, házszám: 

4. A pályázat alapjául szolgáló pedagógusképzés adatai: 

Intézmény: 

Kar: 

Szak/szakpár: 

Képzési idő: 

 



2 
 

5. (TANULMÁNYAIT KEZDŐ PÁLYÁZÓ ESETÉN) A felvételi eljárás során elért 

pontszám: 

 

6. (LEGALÁBB EGY KÉPZÉSI FÉLÉVET MÁR TELJESÍTETT PÁLYÁZÓ ESETÉN) 

A legutóbbi képzési félévben elért súlyozott tanulmányi átlag: 

 

7. A hallgatói jogviszony várható időtartama: 

A hallgatói jogviszony kezdete: 

Teljesített félévek száma: 

 

8. A pályázat motivációs indoklása: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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9. Nyilatkozat: 

A pályázat benyújtásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok megadása 

az ösztöndíj programból való kizárást eredményezi. 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, az Egyházmegyei 

Katolikus Iskolák Főhatósága illetékes munkavállalói a pályázati anyagomat tejes egészében 

megismerhessék. 

Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívást és működési szabályzatot, annak mellékletét képező 

ösztöndíjas szerződés tervezetét megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem és a 

pályázat elnyerése esetén magamra kötelezőnek ismerem el. 

 

Kelt. …………………………………… 

 

 

        ………………………………

         Pályázó aláírása 

 

 

 

Mellékletek: 

1. a beiratkozás alapján az intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás eredeti, vagy a 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény által hitelesített példánya,  

2. a tanulmányait a képzés első évfolyamán megkezdő Pályázó esetén a felvételi eredményt 

igazoló határozat intézmény által hitelesített példánya, vagy az Oktatási Hivatal besorolási 

döntése (letölthető a www.felvi.hu weboldalon található felvételi kérelem benyújtására szolgáló 

e-felvételi rendszerben),  

3. a pedagógusképzésen már legalább egy képzési félévet teljesített Pályázó esetében az utolsó 

aktív félévi súlyozott tanulmányi átlagról a felsőoktatási intézmény által hitelesített példánya, 

kiállított igazolás,  

4. az EKIF fenntartásában működő köznevelési vagy szakképző intézménnyel történt Pályázó 

általi kapcsolatfelvételt követően az intézmény vezetője által kiállított igazolás. 


