Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és az Università degli Studi di Firenze (UNIFI)
pályázatot hirdet
két diploma megszerzésének lehetőségével járó kettős képzésben való részvételre

Az ELTE BTK és a Firenzei Tudományegyetem Bölcsészet- és Neveléstudományi Iskolája, az ELTE Magyar
Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Romanisztika Intézet Olasz
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, valamint a firenzei Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e
Psicologia (Neveléstudományi, Nyelvi, Interkulturális, Irodalmi és Pszichológiai Tanulmányok Intézete), a két egyetem
közötti egyezmény értelmében pályázatot hirdet két diploma megszerzésének lehetőségével járó kettős képzésben
való részvételre.
A pályázat kiterjed mind az alap-, mind a mesterszakos képzés szintjére.
Pályázhat minden olyan ELTE-hallgató, aki a 2020-2021-es tanévben első- vagy felsőbb évjáraton végzi:
a BA szakot,
a) Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak Olasz szakirány és Magyar minor,
b) Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak Olasz szakirány és Magyar mint idegen nyelv minor,
c) Magyar alapszak és Olasz minor
párosításban; kifejezetten javasolt, hogy a kettősképzésben érdekelt hallgató már az első évének első, illetve legalább második szemeszterétől elkezdje minor szakjának kurzusait;
az MA szakot,
a) az Olasz nyelv, irodalom és kultúra,
b) a Magyar nyelv és irodalom,
c) az Irodalom- és kultúratudomány képzési rendjében.
A kettősképzésben érdekelt első- vagy felsőbb éves ELTE-hallgatók 2021. február 26-án, pénteken, 14 órakor
vehetnek részt motivációs felvételi beszélgetésen az ELTE BTK Olasz Tanszékén.
Alapszakos kettősképzésre a két egyetemen összesen 12, mesterszakra összesen 8 hallgató vehető fel évente.
Az ELTE és az UNIFI két diplomája megszerzésének feltétele az, hogy az ELTE-hallgató a Firenzei egyetemen elvégezzen minimum 60 kreditet és mindkét egyetemen megvédje szakdolgozatát. (A firenzei dolgozatnak része lehet az
ELTE-n már előzőleg megvédett dolgozat; Firenzében az államvizsga kizárólag a szakdolgozatra vonatkozó védésből
áll, melyre a hatodik szemesztert követő júliusban, októberben, decemberben, februárban vagy áprilisban kerülhet sor.)
A tanulmányi motivációra és a BA/MA szinten általában elvárható, nyelvi-irodalmi-kulturális kompetenciákra vonatkozó sikeres felvételi beszélgetést követően a kettős képzésre felvett hallgató pályázhat:
a Toszkán Régió hallgatói támogatására (mely térítésmentes kollégium-, menza- és tömegközlekedés-használatot valamint egy évente kétszer juttatott, a családi jövedelem mértékétől függően évi 800-2000 euro közötti
szociális ösztöndíjat foglal magában),
10 hónapos tanulmányi Erasmus ösztöndíjra,
(“részképzés” címén) a Tempus Közalapítvány ösztöndíjára.
Az ELTE-UNIFI kettős képzésben részt vevő hallgatói Firenzében tandíjmentesek, vagyis olaszországi “államilag
támogatott” hallgatói státuszban tanulnak. A Firenzében töltött és az ELTE-n passzíválható szemeszterek a magyarországi államilag támogatott félévekbe nem számítanak bele, a Firenzében elvégzett krediteket az ELTE az abszolutórium megszerzéséhez kötelezően aktív félévében fogadja el.
Az ELTE mindkét egyetemre beiratkozott hallgatóinak, illetve a két egyetem BA/MA frissdiplomásainak lehetősége
van továbbá arra, hogy részt vegyen az ELTE és/vagy a Firenzei Tudományegyetem fizetett szakmai gyakorlatot biztosító Erasmus Plus (“Traineeship”) pályázatán.
Az egyezmény szakmai koordinátorainak elérhetőségei:
• Prof. Giampaolo Salvi (salvi.giampaolo@btk.elte.hu)
• Prof. Beatrice Töttössy (tottossy@unifi.it, +39 3335897725 whatsapp vagy viber vonalon is).
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