
 

 

 

 

 

Pályázati kiírás 
 

Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) kollégiumi férőhelyeire 
 

A Párizsi Magyar Intézet – Collegium Hungaricum (a továbbiakban PMI) pályázati lehetőséget 
kínál - párizsi egyetemi képzésre ösztöndíjat már elnyert hallgatók számára - a Cité 
Internationale Universitaire de Paris (CIUP) kollégiumi férőhelyeire, a 2008. október 1. és 2009. 
június 30. közötti időszakra. A kollégiumi szálláslehetőségre párizsi felsőoktatási intézményben 
folytatandó ösztöndíjas tanulmányok idejére általában 5, maximum 9 hónap időtartamban 
lehet pályázatot benyújtani.  
 
Pályázni csak hat lezárt félévet igazolni tudó, egyedül kiutazó ösztöndíjasoknak van 
lehetőségük!  
 
A pályázathoz az alábbi űrlapot kérjük kitölteni és a kötelező mellékletekkel együtt legkésőbb 
2008. július 30-án éjfélig megküldeni a Párizsi Magyar Intézet részére a 
ciup@instituthongrois.fr e-mail címre. 
Határidőn túl beérkezett pályázatok elbírálására NINCS mód! 
 
Szobatípusok: 1K – egyágyas, komfort, 1S – egyágyas, standard, - 2S – két ágyas, standard. 
Szoba-árak (tájékoztató jelleggel): 1K: 380-420€, 1S: 280-310€, 2S: 180-220€ között várhatók. 
Érkezéskor egy hónap térítési díjnak megfelelő összeget kell kaucióként kifizetni (melyet 
távozáskor az ösztöndíjas visszakap). 
 
A pályázatnak maximum 1-1 oldalon tartalmaznia kell:  
- motivációs levél, kiegészítve az esetleges hátrányos helyzetet tartalmazó körülményekkel 

(irányadó a Kormány 237/2006. (XI. 27.) rendelete) 

- tanulmányi munkaterv, programterv 

- a pályázó tud-e részt vállalni a PMI kulturális-oktatási tevékenységében kint tartózkodása alatt 

 
A pályázatok elbírálása független kuratórium által történik, a jelentkezések sorrendjét, a 
motivációs levél tartalmát, a rászorultságot és a munkatervet figyelembe véve. 
 
A CIUP kollégiumi férőhelyeit 2008. október 1-től lehet elfoglalni és legkésőbb 2009. június 30-
ig kell elhagyni. A CIUP általi regisztráció után a szoba árát akkor is ki kell fizetni, ha azt az 
ösztöndíjas saját döntése miatt nem foglalja el. 
 
A bérlőkijelölési jog megvásárlásához szükséges pénzügyi támogatás kérdése jelenleg még 
függőben van, mely nélkül jövőre a szálláshelyeket nem tudjuk biztosítani, erre vonatkozóan 
legkorábban július közepén kapunk választ a magyar Oktatási és Kulturális Minisztériumtól. 
 
Az ösztöndíjasok párizsi tartózkodása során számítunk közreműködésükre a Párizsi Magyar 
Intézet rendezvényein.  
 

Ecsedi-Derdák András 
igazgató 



Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) 
kollégiumi férőhelyeire 

 
Jelentkezési lap - Párizsi Magyar Intézet - Collegium Hungaricum 
 
A pályázathoz az alábbi űrlapot kérjük kitölteni és legkésőbb 2008. július 30-án éjfélig 
megküldeni a Párizsi Magyar Intézet részére a következő e-mail címre: 
ciup@instituthongrois.fr  
Határidőn túl beérkezett pályázatok elbírálására NINCS mód!A CIUP kollégiumi 
férőhelyeit 2008. október 1-től lehet elfoglalni és legkésőbb 2009. június 30-ig kell 
elhagyni. 

 
Név: 
 

 
 

Születési hely, idő: 
 

 

Állandó lakcím: 
 

 

Otthoni telefon: 
(értesíthető hozzátartozóé) 
 
Saját mobiltelefon: 

(00-36-) 
 
 
(00-36-) 

E-mail: 
 

 

Küldő Intézmény: 
 

 

Fogadó Intézmény: 
 

 

Hányadik évfolyamon 
folytatja tanulmányait: 

 

Az elnyert ösztöndíj típusa:  

Az ösztöndíj összege:  

Az ösztöndíj kezdete és 
vége: 

 

Tavaszi (január/februári) 
kezdés lehetséges-e? 

� Igen 
� Nem 

Volt-e már a CIUP lakója? � Nem 
� Igen, ekkor: 

Kötelező mellékletek: 
 

� Motivációs levél 
� Tanulmányi munkaterv, programterv 
� Részt tudok venni a PMI kulturális-oktatási tevékenységében 

Választott szoba: 
(több változat is 
feltüntethető) 

� 1K – egyágyas, komfort 
� 1S – egyágyas, standard 
� 2S – két ágyas, standard 

Egyéb megjegyzés: 
 

 

 
Dátum: 2008. ………… Aláírás 


