
PÁLYÁZAT
Erasmus+ hallgatói mobilitás, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

TANULMÁNYOK
2022/2023. tanévre

 Utónév:Vezetéknév:

 Állampolgárság:Születési idő:

Állandó lakcím:

Munkarend: nappali esti levelezőSzak:     

Neptun-kód:Évfolyam: 

E-mail:Telefon: 

Nyelvtudás:

______________________      anyanyelvnyelv alapfok (B1) középfok (B2) felsőfok (C1)

______________________      anyanyelvnyelv alapfok (B1) középfok (B2) felsőfok (C1)

______________________      anyanyelvnyelv alapfok (B1) középfok (B2) felsőfok (C1)

______________________      felsőfok (C1) anyanyelvnyelv alapfok (B1) középfok (B2)

Nyilatkozat (kérjük a megfelelőt bejelölni, illetve kitölteni):

Alulírott nyilatkozom, hogy korábbi és jelenlegi felsőoktatási tanulmányaim során:

  részt vettem, nem vettem részt Erasmus részképzésben

, időtartam: hónapAmennyiben igen: tanév:    

Melyik célegyetemre pályázik? 

Célegyetem neve:

A külföldi mobilitás kezdetének és befejezésének tervezett időpontja:

Jelentkezéséhez, kérjük, mellékeljen egy 1-2 oldal terjedelmű motivációs levelet. Ebben térjen ki 

többek között arra is, hogy miért a megpályázott helyszínre esett a választása, mit szeretne a mobi-

litási félév alatt elsajátítani, és milyen kurzusokat tervez a partneregyetemnél hallgatni.

 a motivációs levelet mellékelem 

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY – UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES

בית־מדרש לרבנים – האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגריה 
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ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ – ZSIDÓ EGYETEM

JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY – UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES

בית־מדרש לרבנים – האוניברסיטה ללימודי היהדות בהונגריה 

Az alábbi aláírásommal hozzájárulok, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthessenek az 

eddig tanulmányi eredményeimbe, előmenetelembe.

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal elnyerhető támogatási összeg a különböző mobilitási deszti-

nációknál különböző mértékben fedezi a ténylegesen keletkező költségeket.

Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött, olvashatatlan vagy a szükséges melléklettel el nem 

látott jelentkezési lap érvénytelen.

Alulírott aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy az Erasmus+ mobilitás küldő és fogadó felsőokta-

tási intézménye, valamint a támogatást biztosító Tempus Közalapítvány a személyes adataimat ke-

zelje. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Erasmus+ intézményi pályázati 

eljárásban és dokumentációban megadok. Az adatkezelés célja az igénybe venni kívánt támogatás 

jogosultságának ellenőrzése, pénzügyi és szakmai nyomonkövetése, a felsőoktatási intézmény és a 

Tempus Közalapítvány beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jelentések és sta-

tisztikák elkészítése; információs anyagok készítése; kutatások, felmérések végzése. Az adatkezelés 

időtartama 10 év. Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; a felsőoktatási intézmé-

nyek és a Tempus Közalapítvány illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; 

az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint anonim módon a program megvalósulását 

és hatásait elemző szakértők és kutatók. A személyes adatokat az adatkezelők védik különösen a jo-

gosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A hallgató aláírásával igazolja, hogy a fenti adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, illetve aláírásával 

tudomásul veszi, hogy a valótlan adatközlés az Erasmus+ programból történő kizárást vonja maga után.

Aláírás: Dátum:
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