Klein Family Scholarship
Tisztelt Kollégák!
Az Institute of International Education (IIE) Európai Iroda az Egyesült Államok-beli
Sewanee: The University of the South felkérésére örömmel értesíti a magyar középiskolák
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező végzős tanulóit az alábbi
ösztöndíjlehetőségről.
A Klein Family Scholarship a magyar származású Linda Klein számára állít emléket, aki
maga is a Sewanee egyetem hallgatója volt. Az ösztöndíj egy, a középiskolai tanulmányait
a 2015-2016-os tanévben befejező magyar diák számára nyújt teljes anyagi támogatást a
Bachelor képzés időtartamára, mely általában 4 év.
Az egyetem székhelye Sewanee, mely Tennessee államban található. Az intézmény, bár
itthon kevéssé ismert, igen színvonalas, az amerikai "liberal arts" filozófián alapuló képzést
és tanulási feltételeket nyújt (honlapjuk: www.sewanee.edu).
A pályázás menete:
A pályázás első szakaszában az IIE egy előszelekció során 3-5 ígéretes pályázót választ
ki. Ezt követően a Sewanee Egyetem felvételi osztálya választja ki az IIE jelöltjei közül a
végső nyertest az intézmény saját felvételi követelményei alapján. Erről a második körös
felvételi folyamatról az előszelekció során kiválasztott pályázókat részletesen tájékoztatjuk
majd.
Az előpályázatok benyújtását olyan diákoktól várjuk, akik megfelelnek a honlapunkról
(www.iie.eu/klein) letölthető pályázati kiírásban szereplő követelményeknek.
Az előpályázatok beérkezési határideje: 2015. december 17. Minden pályázati anyagot
angol nyelven, 3 eredeti példányban kérünk eljuttatni az IIE Európai Irodájához az alábbi
címre:
Institute of International Education European Office,

Klein Family Scholarship (Németh Nóra részére)
1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.
A pályázati nyomtatványt (a többi dokumentum nélkül) a megadott határideig emailben is
kérjük eljuttatni a nnemeth@iie.eu címre.
Mivel az amerikai egyetemek külföldi hallgatók számára az "undergraduate" szinten igen
ritkán hirdetnek meg hasonló ösztöndíjat, főleg nem a négy éves képzés teljes
időtartamára, a Klein Family Scholarship a maga nemében szinte egyedülálló lehetőséget
nyújt.
Kérem Önöket, hogy a honlapunkon elérhető jelentkezési lapot juttassák el az
intézményükben tanuló, amerikai továbbtanulás iránt érdeklődő, kiemelkedő tanulmányi
eredménnyel rendelkező diákokhoz.
A pályázati anyagot az alábbi linken tesszük elérhetővé:
http://www.iie.org/Programs/Klein-Family-Scholarship/Eligibility
Amennyiben az ösztöndíjra vonatkozóan bármilyen kérdésük lenne, szívesen állok
rendelkezésükre a fenti e-mail címen (nnemeth@iie.eu ).
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