Ösztöndíj
Szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban
A Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) az Environmental Research Institute
szervezésében pályázatot hirdet környezetvédelmi területen diplomázott egyetemi hallgatók
részére szakmai gyakorlat megszerzésére Németországban.
Pályázók köre:
Az ösztöndíjra pályázhatnak diplomázott fiatal szakemberek (posztgraduális hallgatók is),
akik még nem töltötték be a 28. életévüket, illetve olyan hallgatók, akik 2005 júniusáig
tanulmányaikat befejezik.
Pályázni a környezetvédelem bármely területén lehet. (környezettechnika, környezetgazdaságtan, környezeti kommunikáció, környezetjog, természetvédelem…). A pályázók
végzettsége
nem
meghatározott
(műszaki
tudományok,
természettudományok,
társadalomtudományok…).
Az ösztöndíj időtartama és célja:
Az ösztöndíj időtartama fél év, amely bizonyos esetekben hosszabbítható.
Az ösztöndíj célja szakmai gyakorlat megszerzése. A hallgató megjelöli, hogy a
környezetvédelem mely területén kíván gyakorlatot szerezni, a DBU partnerein keresztül
vállalja a gyakorlati hely biztosítását a megjelölt szakterületen.
Az ösztöndíj összege 971 Euró havonta. A gyakorlatot végző fizetés nélküli munkaviszonyt
létesít a gyakorlat időtartamára. A munkavégzéshez a német (esetleg angol) nyelv ismerete
szükséges. A kiutazást megelőzően a szálláskeresésben is segítséget nyújtunk.
A hallgatók kiválasztása
1.
A pályázati anyagok eljuttatása 2005. ápr. 30-ig
2.
A 10 legjobb pályázó kiválasztása
3.
A kiválasztott pályázók személyes bemutatkozása Budapesten (célok, tervek)
2005 május 19-20-án
4.
Az ösztöndíjat elnyert pályázók kiválasztása (kb. 5 fő, május vége)
5.
Egyhetes csoportos bevezető képzés Osnabrückben (szeptember eleje)
Az ösztöndíjat elnyert pályázók részére szükség esetén a kiutazást megelőzően német
nyelvtanfolyam végezhető Magyarországon (a tanfolyam árának a 3/4-ét a DBU
finanszírozza).
Az ösztöndíj időszakának ajánlott kezdése 2005. szeptember.
Jelentkezési határidő és a jelentkezés módja:
A jelentkezéseket 2005. április 30-ig kell az Environmental Research Institute részére
eljuttatni postai vagy elektronikus úton, illetve faxon. E-mail ajánlott. Az e-mailen beérkezett
pályázatokról visszaigazolást küldünk.
Jelentkezési lapot telefonon (06/1- 472- 01- 00) vagy e-mail-en (info@E-R-I.hu) keresztül
lehet igényelni.
Tel: (+36 1) 472 01 00
Fax: (+36 1) 472 01 01

Email: info@E-R-I.hu
www. E-R-I.hu

Szükséges pályázati anyagok
1.
2.
3.
4.
5.

Kitöltött jelentkezési ív
Szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata
Nyelvvizsga bizonyítványok hiteles másolata
Ajánlás az egyetemtől (szakirányi vezető részéről ajánlott)

Az ösztöndíjjal kapcsolatban a következő címen és telefonszámon lehet érdeklődni,
valamint a pályázatokat az alábbi elérhetőségekre várjuk:
Lángi Anita
Tel.: 06/1-472-01-00
Fax: 06/1-472-01-01
E-mail: oktatas@E-R-I.hu
Environmental Research Institute
Podmaniczky Palota
1067 Budapest;
Eötvös u. 14.
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