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MAGYAR KLUB ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

 
Csak azon egyetemisták pályázatát vesszük figyelembe, akik a szükséges alábbi iratokat 
mind megküldik villámpostán 2017. december 31.-én éjfél előttig a következő címre: 
MagyarKlubOsztondij@yahoogroups.com  Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek 
meg ezeknek a követelményeknek, figyelmen kívül hagyjuk. Bármilyen kérdéssel 
kapcsolatban az említett e-mail címen lehet érdeklődni. 
 

Követelmények 
Az ösztöndíj elbírálásához a következőket kell benyújtani: 
(dupla sorkihagyással és 12-es betűvel): 
 
1. Magyar Klub tagság: Az ösztöndíjra pályázónak Magyar Klub tagnak kell lennie a 

pályázás évében és az azt követő évben is. A klub tagságot a tagdíj befizetésével 
kell igazolni. 

2. Iskolai Igazolás arról hogy, a pályázó a 2018 tavaszi félévben legalább egy kurzust 
felvett, és a tanulmányai egy diploma megszerzésére irányulnak. Ez lehetővé teszi 
a részidős diákok pályázását is. 

3. Iskolai bizonyítvány, mely magában foglalja a minimum 2,5 eddigi tanulmányi 
átlagot (4,0 pontos skálán), belevéve a 2017. őszi időszakot is. A bizonyítványban a 
2017. őszi időszak folyamán szerepeljen legalább egy kurzus teljesítése.  

4. Magyar közösségért végzett önkéntes munka. Ez lehet:  
a. A Magyar Klub rendezvényein végzett legalább 4 órás önkéntes munka. Ezek 

a rendezvények a kővetkezők: piknik (július 23), Mikulás ünnepség. A 
rendezvény előtt legalább két héttel jelentkezzenek Stétz Andrea alelnök 
e-mail címén: andreastetz@hotmail.com. Ő fogja a feladatokat kiosztani 
a jelenkezők között. Az önkéntes munka teljesítése 10 többlet pontot 
jelent a pályázat kiértékelésekor.  

b. Egyéb magyar szervezetben végzett önkéntes munka. 
5. Egy rövid beszámolót terveiről, életcéljairól, munkásságáról az iskolán belül és 

kívül, kiemelve a magyar közösségben végzett munkát, hobbit, jövőre vonatkozó 
terveket, stb. Aki olyan helyen lakik vagy tanul, ahol nincsenek magyarok és nem 
tud dolgozni helyi magyar közösségért, annak az egyéni magyarság ápolása is 
beszámít, mint például magyar könyvek olvasása, magyar nyelv ápolása, stb. Írjon 
rövid összefoglalót arról hogy milyen könyvet olvasott. 

6. Életrajz, belevéve név, lakcím, villámpostacím, közösségben végzett önkéntes 
munka leírása, külön egyéb munkatapasztalatot. 

7. Minimum két oldalas dolgozat, angolul vagy magyarul. Ennek témáját a következő 
honlapon hirdetjük meg november 1 után: 
www.hungarianclubofchicago.com/scholarship. A témáról a fenti e-mail címen is 
lehet érdeklődni. 
 

Az ösztöndíjak összesített összege legalább $2,500. A „Saláta Pál” ösztöndíj összege 
minimum $1,000. Az ösztöndíj eredményeit a Magyar Klub Ösztöndíj Bizottsága hirdeti 
ki a 2018. január 27-i Gála Bálon, és döntésük nem fellebezhető. 



A benyújtott pályázatok kiértékelése 
 
Tanulmányi eredmény átlaga: 2,5-től 2,99-ig: 20 pont; 3,0-tól 3,49-ig: 25 pont; 3,5-től 4,0-ig 30 pont 
Dolgozat:      Maximum 30 pont. Plusz 5 pont ha a dolgozat magyar nyelvű. 
Magyarság ápolás és magyar közösségi munka: Maximum 35 pont. Ebből 10 pont kizárólag a 
Magyar Klub rendezvényein végzett önkéntes munkaért kapható (ld. 4.a. követelmény). 
A maximum elérhető pontszám 100 pont, beleértve a plusz 5 pontot ha a dolgozat magyar nyelvű.  
A részidős diákok is a fenti pontozási szabályok szerint kerülnek elbírálásra, de a részidős diákok 
ösztöndíja hozzávetőlegesen fele az azonos pontszámmal rendelkező teljes időben tanuló diákokénak. 


