
 

       

   

 

A Csányi Alapítvány, a MONICOMP Zrt-vel  

„Gyakorlat teszi a mestert VI.” 

címmel közös pályázatot hirdet középiskolai és felsőoktatási tanulmányokat folytató 

diákjai számára 

 

 

 

 

A pályázat célja:  

Lehetőséget biztosítani a gyerekek számára önálló ismeretszerzésre. A felsőfokú 

tanulmányokat támogató, segítő szakmai kapcsolati tőke építése. A pályázatban szereplő 

szakterületek vezető munkatársai mellett gyakorlati tapasztalat-, és ismeretszerzés 

lehetőségének biztosítása. 

 

A pályázók köre:  

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért (B-s kóddal rendelkező) támogatottai, akik az alábbiak 

közül valamelyik feltételnek megfelelnek: 

• felsőfokú (műszaki, IT, vagy közgazdasági) tanulmányokat folytat – 2. évfolyam 

sikeres lezárása 

• műszaki, IT területen közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat 

• logisztikai területen közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat 

• középiskolai IT vagy grafika/kiadványszerkesztési tanulmányokat folytat – 2. 

évfolyam sikeres lezárása 

• műszaki területen középfokú tanulmányokat folytat 

 

A pályázat tartalma: 

 

• motivációs levél, melyben a pályázó összefoglalja, hogy miért szeretne pályázni, 

részletezve miért lenne hasznos számára a szakmai gyakorlat az adott területen, hogyan 

tudja garantálni és biztosítani a feladatok magas szinten történő ellátását tanulmányai 

mellett. 

• A kiválasztott ágazat/terület bemutatása összefoglaló jelleggel 5 oldal A/4 

terjedelemben (Word formátum, sorkizárt, Times New Roman, 12-es betű nagyság) 



• Mentor ajánlása: az eddig elért verseny és tanulmányi eredmények, közösségért végzett 

munka felsorolása és egy rövid összefoglaló a pályázóról (maximum egy A/4 

terjedelemben) 

A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

• plagizálás 

• a pályázat határidőn túli és/vagy hiányos beküldése  

• a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való jelentős eltérés 

• az Alapítvány Együttélési Szabályainak és Házirendjének megsértése 

 

 

Választható területek: 

• junior projektvezető (2 fő) 

• szerviztechnikus (2 fő) 

• logisztikai ügyintéző (1 fő) 

• fuvarszervező (1 fő) 

• kiadványszerkesztő (1 fő) 

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja:  

A Csányi Alapítvány (B-s kóddal rendelkező) támogatottai egyénileg jelentkezhetnek a 

pályázat kiírásában szereplő anyagok hiánytalan, egyidejűleg történő beküldésével. Egy 

jelentkező, egy témakörben, egy pályamunkával indulhat. Elbírálás során a leírt megjelenített 

információk helyességét és a motiváltságot vesszük figyelembe. A pályázatot a jelentkezési 

lappal együtt az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni info@csanyialapitvany.hu címre az alábbi 

tárgy megadásával: MONICOMP. Az e-mailben szerepelnie kell az pályázó nevének, az 

Intézmény nevének, ahol tanul, valamint kérjük felsorolni a csatolmányban küldött 

dokumentumokat. Beküldési határidő: 2017. szeptember 30. 

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. A szakmai gyakorlaton részt vevők nevét 

2017. október 31-ig a Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé. 

A legjobb pályázók szakmai gyakorlaton vesznek részt 2018. tavaszán. 
 

 

 

Csányi Erika 

         sk 

                   A Kuratórium Elnöke 

 

 

 

 

mailto:info@csanyialapitvany.hu
http://www.csanyialapitvany.hu/

