Kurzus megjelölése1   

A pályázatra csak emailen lehet jelentkezni!
jelentkezési lap
magyarországi egyetemi ösztöndíjra és az oktatás teljes költségére - (2019) 
Vezetéknév (mint az útlevélben):



Fénykép helye


Keresztnév (mint az útlevélben):




Születéskori név:


Édesanyja születéskori neve:


Állampolgárság:




Születés ideje (nap/hónap/év):


    
Születési hely (város/ország a születés idején):


Nem

Férfi                Nő
                 
Családi állapot       Egyedülálló                    Házas
                                                     
Útlevél száma/ vagy más személyi azonosító igazolvány száma

Jelenlegi lakhely 
Utca, házszám:

Kerület, város:

Irányítószám, ország:

Munkahely/lakás tel. (körzetszámmal együtt):
Mobiltelefon (körzetszámmal együtt) :
E-mail:

tanulmányi háttér
Felsőoktatási intézmény neve, helye

Ideje (tól-ig)

Végzettség és szakirány 
1.
        

2.
        

3.
        


 M1 – Növényorvos, Keszthely; M2 – Agrár-mérnöktanár, Móvár; M3 – Állattenyésztő, Móvár; M4 – Élelmiszerbiztonság, Móvár; M5 – Környezetgazdálkodás, Móvár; M6 – Biotechnológus, Móvár; M7 - Vízgazdálkodás, Móvár; M8 - Növényorvos, Móvár; M9 – Vidékfejlesztés, Móvár; M10 – Kertészmérnök, Budapest; M11 – Növényorvos, Budapest; M12 – Állattenyésztő, Gödöllő; M13 – Környezetgazdálkodás, Gödöllő; M14 – Környezetmérnök, Gödöllő; M15 – Biotechnológus, Gödöllő; M16 – Vízgazdálkodás, Gödöllő; M17 - Növényorvos, Gödöllő; M18 – Növénytermesztő, Gödöllő; M19 – Takarmányozás, Gödöllő; M20 – Természetvédelem, Gödöllő; M21 – Vadgazda, Gödöllő

munkahelyek
Munkáltató neve, címe:


Munkakör:


Egyéb
1. Előző ösztöndíjak

2. Tanult-e vagy dolgozott-e korábban Magyarországon? Ha igen, mit és hol?


3. Tervei a tanulmányok befejezése után

4. Egyéb megjegyzések:




Jelen jelentkezési lapot magyar nyelven, kizárólag E-mailen kell megküldeni. Más nyelven benyújtott jelentkezési lapot nem fogadunk el.

Kérjük, ne felejtse el csatolni jelentkezéséhez az alábbi dokumentumokat, magyar nyelven:
jelentkezési lap (fényképpel együtt)
önéletrajz 
diploma és leckekönyv (index) vagy oklevélmelléklet másolata (csak felsőfokú)
érvényes útlevél vonatkozó oldalainak másolata
ajánlólevél (ha egy intézményben tanul vagy munkahelyről, ha dolgozik)
	motivációs levél
	orvosi igazolás
erkölcsi bizonyítvány
	
Kijelentem, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek.


     				………………………………………
		Dátum						Jelentkező aláírása


A jelentkezési lapot a fent felsorolt dokumentumokkal együtt a következő email címre kérjük küldeni:

scholarship@am.gov.hu" scholarship@am.gov.hu

Pályázat beadási határidő: 2019. február 28.

