Dr. Bartha András Alapítvány
1115 Budapest, Tétényi út 3/C
alapitvany@drbarthaandras.hu

JELENTKEZÉSI ŰRLAP
Név: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................
Bejelentett lakcím: ................................................................................................................
Kollégium: ............................................................................................................................
Corvinus Egyetem Tanulmányi Kar: ....................................................................................
Szak (kérjük X-szel jelölje a megfelelőt):
Alapszak
Mesterszak
Utolsó befejezett félév tanulmányi átlaga:

...........................

Eddigi összes félév kumulált tanulmányi átlaga:

...........................

Utolsó befejezett féléves kreditszám:

..............................

Eddigi összes kredit:

..............................

Aláírásommal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat a Dr. Bartha András
Alapítvány használja, kezelje, nyilvántartsa és nevemet, egyetemi karom elnevezését és
beazonosításomra alkalmas képfelvételeket az Alapítvány a marketing anyagaihoz felhasználja,
tevékenységének népszerűsítéséhez marketing felületein (pl.: Facebook, Instagram, weboldal:
drbarthaandras.hu) megjelenítse.

Dátum: .........................................
....................................................................................
Aláírás
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A jelentkezéshez az alábbiakat kérjük, küldje el az alapitvany@drbarthaandras.hu email címre:


Kitöltött, aláírt jelentkezési űrlap



Tanulmányi jogviszony igazolás (pl.: iskolalátogatási igazolás)



Szociális rászorultság igazolása: egyetemi rendszeres szociális támogatás igazolása



Fénykép: ideális esetben igazolvány kép stílus, jpg vagy pdf formátumban, méret:1-5 MB



Tanulmányi átlag igazolás: pl.: Neptunról letöltött, a hallgató nevét és évfolyamát is
tartalmazó kivonat



Motivációs levél
◦ téma: a jelentkező életcélja, az elnyerhető összeg felhasználási terve, karrier tervek
◦ formátum: kb. egy A/4-es oldal, 3800-4000 karakter terjedelemben (3 cm-es
margókkal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, szimpla sorközzel)

Amennyiben a jelentkező az írásbeli követelményeknek megfelel és azokat igazolta, akkor
személyes, szóbeli interjúra kerül sor.
A szóbeli interjún az egyik fontos megfelelési és döntési kritérium dr. Bartha András
életútjának ismerete, melynek megismeréséhez a következő forrásokat ajánljuk:
AJÁNLOTT IRODALOM:
Dr. Bartha András Wikipédia cikk
wikipédia link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bartha_Andr%C3%A1s_(%C3%BCzletember)
Dr. Bartha András: Parkolóban c. színdarab
youtube link: https:/www.youtube.com/watch?v=4IlRaRMSm1M
Dr. Bartha András: Éltem, mint más három c. könyve
ISBN: 9789631264692, 2016
Dr. Bartha András: Email versek c. könyve
ISBN: 9789630850346, 2012
Varga Attila: Hazai hősök c. könyve, A sárkányszelídítő c. fejezet
ISBN: 9786150012872, 2018
Dr. Bartha András: Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról hangoskönyv
youtube linkek:
https://www.youtube.com/watch?v=kV3m39ajNXM&list=PL6771CB005AB81F2C
Dr. Bartha András szónoklata a Corvinus Egyetem 2019. március 29-i diplomaosztó eseményén
youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=YXKiHMNzMA0

Sok sikert!
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