
  
 

         

 
A Csányi Alapítvány a Gyermekekért a McDaniel College Budapest Campus támogatásával 

 

„E Tenebris in Lucem Voco II.” 

 

címmel közös pályázatot ír támogatottai részére 

 

 

A pályázat célja: A McDaniel College hisz abban, hogy hallgatói a képzést követően képzett, 

kritikusan, kreatívan és humánusan gondolkodó és cselekvő emberekké válnak, akik irányítják a saját 

életüket és ésszerűen, fantáziával és érzékenységgel fejlesztik egyedi képességeiket, megtalálják 

helyüket a globális közösségben, megértve kötelezettségeiket az egyének segítésére és a nagyobb 

közösségekben való együttműködésre. A pályázattal ösztöndíj lehetőséget kívánunk biztosítani az 

Alapítvány legjobb eredményt elérő támogatottja számára, hogy egy olyan felsőoktatásban elismert 

intézmény tanulója lehessen, aki megtanul céljaiért aktívan és odaadóan dolgozni, tiszteletben tartva 

másokat és felelősséget vállalva a közjóért.  

 

A pályázók köre: A Csányi Alapítvány B-s kóddal rendelkező támogatottja, aki a 2017/18-as tanévben 

érettségizik, vagy azon támogatottak, akik a korábbi években sikeres érettségi vizsgát tettek.  

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: egyénenként a Jelentkezési lap és a komplett 

pályázati anyag együttes megküldésével az alábbi címre: 1526 Budapest Pf 3., A bélyegzőn szereplő 

legkésőbbi dátum: 2018. június 30. 

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után:  

 a pályázat hiányos vagy határidőn túli benyújtása  

 a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való eltérés  

 az Alapítvány Együttélési Szabályzatának és Házirendjének megsértése  

 valamint, ha a pályázó a pályázatban kiírt feltételeknek nem felel meg  

 

A pályázati anyag tartalma: 

 sikeres érettségi vizsgabizonyítvány másolata 

 felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány másolata 

 fényképes önéletrajz 

 angol nyelvű ajánlólevél 

 angol nyelvű, maximum egy A/4 terjedelemben benyújtandó motivációs levél 

 

A pályázat értékelése: A legjobb pályázati anyagot benyújtók tovább jutnak a második fordulóba, 

amely során egy személyes egy napos interjún vesznek rész a McDaniel College Budapest Campus 

vezetőivel, és szakembereivel. A továbbjutottak e-mailben értesítést kapnak az időpontokat illetően 

a McDaniel College Budapest Campustól. A College ösztöndíját elnyerő tanuló/tanulók nevét 2018. 

július 31-én tesszük közzé a Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu.  

 
          

Csányi Erika 

                  sk 

                   a Kuratórium Elnöke 

http://www.csanyialapitvany.hu/
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