Illyés Gyula Program
Egyéves intenzív tehetségtámogató programunkat, a Illyés Gyula Programot neked
találtuk ki, ha egyik szülőd, nevelőszülőd sem diplomás, túl vagy az érettségin, de még
nem vagy 26 és nem jutottál be felsőoktatási intézménybe.
A Budapesti Corvinus Egyetemen képezzük az ország legsikeresebb gazdaság- és
társadalomtudományi szakembereit, így pontosan tudjuk, hogy nem feltétlenül jelenti a tehetség
hiányát, ha a sikerhez vezető úton újra neki kell futni egy-egy akadálynak. Épp emiatt
szeretnénk még egy lehetőséget adni azoknak a rászoruló fiataloknak, akik megszerezték
érettségijüket, de még nem kerültek be felsőoktatási intézménybe.

A pályázatodat 2022.08.21-én 12:00-ig adhatod le.

Miért pályázz?
A programunk célja, hogy egy teljes éven át csak a tudásod bővítésére koncentrálhass.
Ha sikeresen pályázol, ezeket biztosítjuk:
•
•
•
•
•
•
•

egy egyéves intenzív felkészítő kurzust (heti 30 órában), ahol nemzetközi program
keretében tanulhatsz matekot és angolt
10 hónapon keresztül havi nettó 130 ezer forint támogatást
ingyenes kollégiumi ellátást
napi egyszeri meleg étkezést
egy laptopot, amit a tanuláshoz használhatsz, valamint telefon- és internetelőfizetést
a hazautazás költségét havi egy alkalommal
mentorálást

Reményeink szerint pedig jövőre már egyetemistaként lépheted át a Corvinus kapuját.

Mit várunk tőled?
Ha megfelelsz a feltételeknek és a felvételid sikeres, akkor egyetlen dologra van szükséged: a
tudásszomjadra.

Jelentkezz, ha
•
•
•
•
•

magyar állampolgár vagy
még nem vagy 26
van érettségid
egyik szülőd és nevelőszülőd sem diplomás
legalább kezdő szinten (kb. A2) beszélsz angolul (nyelvvizsgát nem várunk, de a
program elkezdéséhez minimális angol tudásra lesz szükséged)

Ezekre lesz szükséged a pályázathoz
•

•

•

•

Kérjük, hogy írj angolul vagy magyarul egy maximum 2 oldal terjedelmű motivációs
levelet, amelyben röviden bemutatkozol, mesélsz a családi körülményeidről, a
középiskolai tanulmányaidról, valamint arról, hogy mi érdekel igazán és milyen
céljaid vannak.
Kérj meg egy téged tanító pedagógust vagy egy alapítvány képviselőjét, aki elég
jól ismer téged, hogy angolul vagy magyarul maximum 2
oldalon egy ajánlólevélben bemutasson téged, a tudásszinted, a szorgalmad, az
elszántságod, valamint leírja azt, hogy miért tart alkalmas jelöltnek.
Nyilatkozz arról, hogy a szüleid, nagyszüleid nem rendelkeztek befejezett felsőfokú
iskolai végzettséggel (ehhez nem szükséges külön dokumentum, elég egy mezőt
bepipálnod a pályázati űrlapon)
Fogadd el adatvédelmi tájékoztatónkat!

A pályázat menete
•

•

Ha megfelelsz a jelentkezés feltételeinek, a pályázatod beérkezése után szeretnénk
személyesen is megismerni téged, amire 2022. augusztus 25-én várunk. (A
részleteket e-mailben küldjük el, az utazási költségedet megtérítjük.)
Az eredményről a személyes találkozó után értesítünk e-mailben. A képzési
program 2022. szeptember 5-én indul, ekkor az angoltudásod szintjét is felmérjük.

Pályázati űrlap ide kattintva elérhetőA pályázás 2022.08.21. 12:00-ig tart.
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