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MAGYAR KLUB ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Pályázati határidő: 2021, augusztus 31, kedd éjfél.

Beküldés módja: e-mailen a MagyarKlubOsztondij@googlegroups.com  címre. 

Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek a követelményekben felsorolt 
összes dokumentumot tartalmazzák. 
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban a fenti e-mail címen lehet érdeklődni.

Követelmények

Az ösztöndíj elbírálásához a következőket kell benyújtani:
Kérjük használjon 12-es betűméretet és dupla sorközt!

1. Magyar Klub tagság:  A pályázó tagdíj befizetésével igazolja tagságát a pályázás
évére és az azt követő évre is. https://www.hungarianclubofchicago.com/become-a-
member/

2. Iskolai Igazolás arról hogy, a pályázó a 2021-as őszi félévre 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-es  összesített
tanulmányi  átlagot  (4,0  pontos  skálán),  belevéve  a  2021  tavaszi  félévet  is.  Az
elsőéves  diákokat  kérjük,  hogy  a  középiskolai  tanulmányi  átlagukat  tartalmazó
bizonyítványt mellékeljenek. 

4. Magyar közösségért végzett önkéntes munka. Ez lehet: 
a. A  Magyar  Klub  rendezvényein  (piknik,  Mikulás  ünnepség,  Gála  bál,  stb)

végzett  legalább  4  órás  önkéntes  munka.  Jelentkezni  az
info@hungarianclubo  fchicago.com   e-mail címen lehet. 

b. Egyéb Chicagó környéki magyar szervezetben végzett önkéntes munka.

5. Egy rövid beszámoló a pályázó terveiről, életcéljairól, munkásságáról az iskolán
belül és kívül, kiemelve a Chicagó környéki magyar közösségben végzett munkát,
hobbit, jövőre vonatkozó terveket, stb. 

6. Életrajz:   név, lakcím, e-mail cím, közösségben végzett önkéntes munka leírása,
egyéb munkatapasztalat.

7. Legalább  két  oldalas  dolgozat,  angolul  vagy  magyarul,  legalább  három
megnevezett forrásmunkával.  A dolgozat témája és címe: „A Chicagói Magyar Klub
Története: Egy Amerikai-Magyar Szervezet Százéves Fennállási Évfordulójának az
Ünneplése”



A dolgozat álljon két fejezetből. Az első fejezet címe legyen „Irodalmi Áttekintés” és
tartalmazza mindazt az ismeretanyagot a források pontos megjelölésével,  amit a
pályázó  áttekintett.  A  pályázó  szerkessze  egybefüggő  egésszé  a  különböző
forrásokból  származó  ismeretanyagot,  szigorúan  kerülje  a  változtatások  nélküli
szövegmásolást. A második fejezet címe legyen „Elemzés és Személyes Vélemény”
és tartalmazza az első fejezetben gyűjtött ismeretanyag kiértékelését és a pályázó
személyes  véleményét.  A  pályázó  személyes  véleményszabadságát  minden
esetben tiszteletben tartjuk és nem képezi kiértékelés tárgyát.

Azokat  a  dolgozatokat  értékeljük  magas  pontszámmal,  amelyekben  bizonyítva
látjuk,  hogy  a  pályázó  komoly  erőfeszítéseket  tett  a  téma  megismerésére  és
megértésére.  A  pontszámokat  kizárólag  a  dolgozat  igényessége  és  eredetisége
alapján    fogjuk megállapítani. Elvárjuk, hogy a dolgozat  a pályázó saját munkája
legyen és  ne tartalmazzon sem közvetlenül sem tartalmilag idézett szövegeket és
gondolatokat  azok eredetére  való hivatkozás nélkül. Azok a  dolgozatok amelyek
nem  követik  ezt a  szabályt,  nulla  pontos  értékelést  kaphatnak  és  egyben
érvénytelenné is tehetik a pályázatot. 

Ajánlott olvasmány: “A Chicagói Magyar Klub Krónikája / 1922 – 2016 / Chronicle of
the Hungarian Club of Chicago”, ISBN 978-0-692-84847-0.

8. Eredményhirdetés:  Az  ösztöndíjpályázat  eredményeit  a  Magyar  Klub  Ösztöndíj
Bizottsága hirdeti ki a 2022. január 29-i Gála Bálon, és döntésük nem fellebezhető
meg.

A pályázatok kiértékelése:

Tanulmányi átlag: 2.5-2.99 –  20 pont;  3.0-3.49 –  25 pont;  3.5-4.0 –  30 pont. Elsőéves 
hallgatók esetében a középiskolai tanulmányi átlagot vesszük figyelembe.

Önkéntes munka: Legfeljebb 35 pont. Ebből 10 pont kizárólag a Magyar Klub rendezvényein 
végzett önkéntes munkaért kapható. 

Dolgozat: Legfeljebb 35 pont, ebből 5 pont ha a dolgozat magyar nyelvű és fejezetenként 
további legfeljebb 15 pont. Az „Irodalmi Áttekintés” fejezetben a pályázó széleskörű 
tájékozottságságát kell bizonyítani a megadott témában. Az „Elemzés és Személyes 
Vélemény” fejezetben azt kell bizonyítani, hogy a pályázó  megértette a téma jelentőségét és 
következményeit. 
 
Az elérhető legmagasabb pontszám: 100 pont.

A részidős diákok is a fenti pontozási szabályok szerint kerülnek elbírálásra, de az ő 
ösztöndíjuk hozzávetőlegesen fele lesz annak az értéknek, amit teljes időben tanuló diákként 
kapnának.
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