PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PADME HALLGATÓI
MOBILITÁS PROGRAMRA

A PADME HALLGATÓI MOBILITÁS
PROGRAM CÉLJA
A program célja a magyarországi gazdasági
értelmiség utánpótlásának biztosítása,
releváns nemzetközi oktatási tapasztalaton
keresztül; szakmai és egyéni kompetenciák
fejlesztése; hosszútávon pedig a szakemberek
utánpótlásán keresztül Magyarország
gazdasági versenyképességének növelése.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE
MEGHOSSZABBÍTVA!

		

A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány
céljaival összhangban a Támogatási Program
keretein belül olyan hallgatók jelentkezését
várjuk, akik magyarországi, vagy határon
túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási
intézményben szereztek alap- vagy
mesterfokú diplomát, és igazoltan felvételt
nyertek külföldi felsőoktatási intézménybe
mester-, doktori- vagy ennek megfeleltethető
gazdasági képzésre.

2022. október 31.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELE
Magyarországi vagy határon túli magyar
oktatási nyelvű felsőoktatási intézményben
alapfokú- vagy mesterdiplomával rendelkező
magánszemélyek.
Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

		

A Pályázó szakmai önéletrajza magyar és angol nyelven;

		

Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással,

		

		

valamint egyetemi/főiskolai pecséttel és/vagy fejléccel ellátva;
Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata
Külföldi intézmény (fogadó intézmény) által kiállított, felvételt igazoló dokumentum

Pozitív elbírálás esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a hallgatóval.
A támogatás folyósítása a szerződés aláírása után történik
Felhívjuk figyelmét, hogy pályázatban részletesen szerepeltetni szükséges a tervezett elérendő célokat,
azok tervezett hosszútávú hasznosulását.

A PADME HALLGATÓI MOBILITÁS PROGRAM IDŐTARTAMA
A Program időtartama legfeljebb 1 év. A projektidőszak végén a támogatottnak be kell nyújtania azon
dokumentumokat, melyek alátámasztják, hogy sikeresen végrehajtotta a Kuratórium által a pályázáskor
elfogadott tervet.

A PADME HALLGATÓI MOBILITÁS PROGRAM PÁLYÁZATI KERETE
A Programban résztvevő személyek számára az Alapítvány biztosít:
max. nettó 1.000.000 Ft támogatást/év, vagy rövidebb időtartam esetében (≤3 hónap)
max. havi nettó 250.000 Ft támogatást,
melyet két részletben (támogatási összeg 75%-a szerződéskötést követően, a fennmaradó 25%
pedig a pályázatban foglaltak teljesítését követően) folyósít az Alapítvány (A Pallas Athéné Domus
Meriti Alapítvány, mint kifizető viseli a támogatást terhelő adókat és járulékokat, és azt közvetlenül
fizeti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.)

KAPCSOLAT
A pályázatokat egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell
megküldeni maximum 10 oldalban a „PADME Hallgatói Mobilitás Program” megjelöléssel a
palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

