
Felhívás szakmai gyakorlat teljesítésére 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkára 

irányítása alá tartozó Bilaterális Kapcsolatokért Felelős Főosztály kiválasztási 

eljárásban fogad hallgatót, a tantervi követelményekben foglalt szakmai gyakorlattétel 

céljából.   

 

A jelentkezés általános feltételei:  

 

 aktív hallgatói jogviszony az Egyetemmel, 

 Word, Excel ismeretek alkalmazása felhasználói szinten, 

 felsőfokú angol nyelvismeret 

 

Előnyt jelent: 

egyéb nyelv ismerete 

A tantervi követelményekben foglalt szakmai gyakorlattételi kötelezettség 

teljesítésének kezdő időpontja: 2017. november 13. napja 

A Hallgató a szakmai gyakorlata teljesítése idején lehetőséget kaphat: 

 a fent nevezett szervezeti egység hatáskörébe utalt hivatalos levelek, feljegyzések, 

elektronikus levelek formai és tartalmi elemeinek  

előkészítésében való részvételre magyar és angol, vagy egyéb idegen nyelven, 

 hivatalos dokumentumok (tájékoztatók, levelek, pályázatok) angol, vagy egyéb idegen 

nyelvről magyar nyelvre, illetve magyar nyelvről angol, 

vagy egyéb idegen nyelvre történő fordításában és lektorálásában való részvételre, 

 külföldi pályázatok magyar nyelvű ismertetőinek összeállításában való 

közreműködésre, 

 különböző tárgykörökben magyar és angol, vagy egyéb idegen nyelvű internetes 

honlapokról tájékoztató anyagok gyűjtésében, információk összegzésében 

való részvételre, 

 a fent nevezett szervezeti egység általános ügyintézésében való részvételre 

(alkalmanként titkársági feladatok ellátása, telefonos ügyintézés),  

 tájékoztató anyagok, összefoglalók készítésében való részvételre az EMMI 

feladatkörébe tartozó, pl. oktatási, kulturális, 

egészségügyi és más tárgykörökben magyar, angol vagy egyéb idegen nyelveken,  

 a Visegrádi Csoport Magyar Elnökségéhez kapcsolódó, illetve egyéb hivatalos 

rendezvények előkészítésében és megvalósításában való részvételre, 



 közreműködhet a bilaterális együttműködési dokumentumok 

 (nemzetközi együttműködési programok, szándéknyilatkozatok és egyezmények) 

szövegezésében elsősorban magyar és angol nyelven, 

 a külföldre látogató magyar, illetve Magyarországra látogató külföldi delegációk 

programjának, és a szervezéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítésében való 

részvételre.  

A feladatok többségének ellátásához elengedhetetlen a felsőfokú angol nyelvtudás, egyéb 

idegen nyelv ismerete a gyakorlatra történő kiválasztás során előnyt jelent.   

Az érdeklődő hallgatók a bilat@emmi.gov.hu e-mail címen jelentkezhetnek, illetve tehetik fel 

a kérdéseiket. Írásbeli megkeresésüket célszerű angol nyelven is csatolni. 

A jelentkezéshez szükséges mellékelni: 

1. A Hallgató önéletrajzát magyar és angol nyelven. 

2. Motivációs levelet magyar és angol nyelven. 

3. Az Egyetem támogató nyilatkozatának eredeti példányát – aláírással, pecséttel 

ellátva –. A nyilatkozatnak egyrészről tartalmaznia kell, hogy az Egyetem a Hallgató 

tantervi követelmények szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatának teljesítését 

támogatja, másrészről azt, hogy az Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériumát 

megfelelő gyakorlati helynek tartja a kötelező szakmai gyakorlat teljesítéséhez.  

4. A Hallgató egyetemi oktatójának írásbeli ajánlását eredeti példányban, aláírással, 

pecséttel ellátva. 

5. Az Egyetem „Befogadó Nyilatkozatát” amennyiben azt az Egyetem kéri. Fontos, 

hogy a nyilatkozat pontosan kerüljön kitöltésre – az Egyetem részéről aláírva és 

pecséttel ellátva –. A dokumentum végső aláírója a szakmai gyakorlatra fogadó 

intézmény nevében aláíró vezető. 

Érdeklődésüket megköszönjük, a jelentkezésüket várjuk.  

mailto:bilat@emmi.gov.hu

