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A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara felhívást tesz közzé Diákmentor Programban való részvételre. A felhívás célja a 

Lengyelország és Magyarország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elősegítésének támogatása 

▪ a fiatalok elméleti és gyakorlati tudásának bővítésével, 

▪ a lengyel piaci aktualitások bemutatásával webinárium sorozaton való részvétel biztosítása révén a 

munkaerőpiac, az e-kereskedelem, a beruházási környezet és a digitalizáció, valamint a lengyel-magyar üzleti 

kapcsolatok témakörében, 

▪ valamint a gyakorlati tapasztalatok, és helyi ismeretek bővítésére lehetőséget adó Krakkó- és Katowicére 

fókuszáló tanulmányúton való részvétel mellett. 

▪ A tanulmányút keretében utazást, szállást és étkezést a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara biztosít. 

▪ A program szervezési ideje: 2022. szeptember-november, a tanulmányút szervezési ideje: 2022.11.16-22. 

▪ A program záróeseményére Katowicében kerül sor, a Kis- és Középvállalkozások Kongresszusán rendezett 

külön program keretében (2022.11.21-22.). 

▪ A programban való részvétel a jelentkezési feltételek alapján történik. A résztvevő diákok az általuk kiválasztott 

témáról rövid tanulmányt adhatnak le. A legjobb három tanulmányt a program keretében ösztöndíjjal 

jutalmazzuk. 

Pályázás feltételei: 

1. Pályázatokat magyar   felsőoktatási   intézményben hallgatói  jogviszonnyal   rendelkező   diák adhatja le. 

Nem feltétel a gazdasági szakirány, ugyanakkor a jelentkezésnél előnyt jelent   a   gazdasági   témák 

iránti érdeklődés. 

2. A program célja az egyetemi fiatalok bevonása a lengyel-magyar üzleti-gazdasági kapcsolatok 

fejlesztésébe. 

3. A program alapvetően magyar és angol nyelven zajlik. 

4. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

a) kitöltött jelentkezési lap: 

https://docs.google.com/forms/d/1p9IiWBMYuPRAyqY7AgsDBThOjPJFEK1Rje8cDKah
tMw/edit  

b) hallgatói   jogviszony igazolása vagy azt igazoló nyilatkozat aláírása 

c) szakmai   önéletrajz   angol nyelven 

d) egy oldalas, angol nyelvű motivációs levél 

5. Értékelési szempontok: A pályázatokkal szembeni   szakmai   elvárás   a   pályázat   szakmai   és szakszerűen 

szerkesztett, megfelelő kidolgozottsága.   Az   angol   nyelvű   motivációs   levél   be   kell,   hogy mutassa, milyen 

céllal szeretne részt venni,   illetve,   hogy miben   szeretne   fejlődni   a mentor program   alatt. (Pl. Idegennyelv 

fejlesztése, magyar-lengyel vállalatok megismerése,   magyar-lengyel   gazdasági-üzleti kérdések mélyebb 

megértése, külpiaci rendezvényen való részvétel lehetősége stb.) 

A pályázatok beadásának végső határideje: 2022. szeptember 13. délelőtt 10:00 óra. Kérjük, hogy pályázatát a mellékelt 

formanyomtatványon nyújtsa be.  

A pályázatokat - amennyiben a kiírási feltételeknek megfelel - a beküldést követően szakértői bizottság értékeli.A felhívás 

alapján legfeljebb 10 nyertes pályázó támogatását tervezi a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara. A nyertes pályázatokat a 

kamarai honlapon www.plhucc.com tesszük közzé. A projekt a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara szervezésében, a Waclaw 

Felczak Alapítvány pályázati támogatása mellett, valamint további intézményi és üzleti partnereink együttműködésével és 

támogatása mellett valósul meg. 
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