Külföldi nyelvtanulás – Tudnivalók az egyéni pályázathoz

2020.02.24

Kedves Szülők!
Az online platform február 27-én nyílik meg! Ettől a dátumtól kezdve az egyéni diákok
útjainak szervezésére 60 nap áll rendelkezésre.
A tudnivalókról a következő linken olvashatnak, melyet knyp.hu oldalon találnak meg:
https://www.knyp.hu/uploads/KNYP_egyeni_felhivas_modositas_0220.pdf
Kérem, hogy alaposan olvassák át.
Kiemelek néhány dolgot, ami segíti az ügyintézést.
1.

Az egyéni pályázat benyújtásához mind a tanulónak, mind pedig a

szülő(k)nek/gondviselőnek szükségük lesz Ügyfélkapura, mert a szülői/gondviselői
nyilatkozatot kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus aláírással lehet benyújtani.
Javasoljuk, hogy azok az érintettek, akik nem rendelkeznek Ügyfélkapuval, már most
forduljanak a Kormányablakhoz. Ügyfélkapu a külképviseleteken is létesíthető.
2.

Kérjük, hogy az egyénileg pályázók ne vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot a

választott nyelviskolával, mert az egyéni tanulók jelentkezését kizárólag az online pályázati
rendszerben fogják tudni fogadni a célországi nyelviskolák. A nyelviskolák az online
pályázati rendszeren keresztül történő jelentkezéskor kizárólag a tanuló életkorát, nemét és
speciális igényeit (pl. kerekesszékes stb.) látják, hogy a tanuló fogadásáról dönteni tudjanak.
Tehát a tanuló személyes adatait (pl. a nevét) nem kapják meg, vagyis az esetleges előzetes
megegyezéseket nem tudják figyelembe venni a jelentkezések visszaigazolásakor.
3.

Az egyénileg pályázók a 2020 februárjában megnyíló online pályázati felületen

jelölhetik majd meg a választott kurzusokat, amelyek a kurzus kiválasztásakor még fogadnak
jelentkezőket. A tanuló a választott kurzusokat az általa preferált sorrendben jelöli meg a
pályázati űrlapon. A nyelviskolák a tanuló által megadott sorrendben kapják meg a tanuló
jelentkezését. Amikor az első nyelviskola visszaigazolja, elfogadja a tanuló jelentkezését, a
pályázati folyamat sikeresen lezárul.
Az egyénieknél minimum 1, maximum 20 kurzuskódot lehet beírni fontossági sorrendben:
egy-egy nyelviskolának 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy elfogadja a jelentkezést, ha ezt
nem teszi, vagy elutasítja, akkor a következő nyelviskola kapja meg az online jelentkezést.
Ha további kérdésük van, emailben keressenek. Kérem türelmüket, mert nekem is új a
program, és az információk nem egyszerre érkeznek, de igyekszem segíteni.
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