Még nem késő jelentkezni a DIPLOMAMENTŐ II PROGRAMRA!
Iskolánk segít az ügyintézésben, szintfelmérésben és természetesen a
felkészülésben is.
Röviden a Diplomamentő programról:
Milyen támogatást jelent a program?
‐ állami támogatást nyújt nyelvi képzés formájában a diploma átvételéhez
szükséges államilag elismert nyelvvizsga megszerzéséhez
‐ a támogatás mértéke maximum 300.000 Ft/fő
‐ a támogatottaknak legkésőbb 2020. március 31‐ig be kell mutatniuk a
megszerzett nyelvvizsga‐bizonyítványukat és az az alapján kiállított
diplomájukat – amennyiben ez nem történik meg, a teljes összeget vissza
kell fizetni
Kik vehetnek részt:
‐ a programban az államvizsgájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de
nyelvvizsga hiányában diplomával még nem rendelkező, hallgatói
jogviszonyban már nem álló uniós polgárok vehetnek részt
‐ a pályázó rendelkezik a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti
igazolással, mely szerint diplomáját nyelvvizsga hiánya miatt nem
szerezte meg
‐ államilag elismert nyelvvizsga szükséges a hazai felsőoktatásban
megszerzendő diplomájához
‐ a sikeres nyelvvizsgát követően átveheti a diplomát
‐ rendelkezik a képzés bemeneti szintjének megfelelő nyelvtudással – az
előzetes tudásmérést a választott képző intézmény végzi el
‐ a Diplomamentő Program keretében még nem részesült támogatásban
Mikor indul a program?
‐ a nyelvi képzések 2018 szeptemberében indulnak (2019. december 31‐ig
tartanak)

Milyen nyelvvizsga szerezhető a program keretében?
‐ angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz
‐ államilag elismert, általános vagy szakmai, legalább középfokú – B2,
komplex, írásbeli vagy szóbeli – olyan szintű és típusú vizsga, amely
megszerzése után átvehető a diploma
Hogyan lehet pályázni?
1. Regisztráció a www.ofa.hu oldalon – itt:
https://forrastar.hu/forrastar/PALY/PalyReg.aspx
2. képző intézmény választása, szintfelmérés, Ajánlattételi adatlap kitöltése
a képző intézményben
3. Pályázás – pályázati felület kitöltése, szükséges okmányok, iratok
feltöltése
A következő iratokat le kell másolni és kék tollal ráírni a következő szöveget
hitelesítés céljából:
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a másolat
az eredetivel mindenben megegyező. Aláírás.
‐ érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői
engedély
‐ lakcímkártya
‐ adókártya
‐ igazolás záróvizsgáról
‐ amennyiben rendelkezik írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsgával, a
bizonyítvány másolata
‐ a választott képző intézmény által kitöltött Ajánlattételi adatlap a
pályázó által is aláírva
A felsorolt dokumentumok típusonként 1 db fájlként csatolhatóak, az
igazolványok mindkét oldalát fel kell tölteni!
A PÁLYÁZATI FELÜLET NYITÁSA: SZEPTEMBER 3. 14.00
A PÁLYÁZATOKAT BEÉRKEZÉSI SORRENDBEN BÍRÁLJÁK EL!

4. A pályázat formai és tartalmi ellenőrzése – Hiánypótlásra kétszer van
lehetőség. Ha a hiánypótlás nem érkezik be határidőre, vagy a
hiánypótlást követően sem fogadható be a pályázat, a jelentkezést
elutasítják. A pályázat elutasítása esetén újabb pályázatot lehet
benyújtani.
5. Elbírálás, döntés
6. A pályázat papír alapon történő benyújtása, szerződések megkötése
Forrás: http://ofa.hu/hu/news/diplomamento‐ii‐program
Részletes információ: http://ofa.hu/hu/news/diplomamento‐ii‐program

Iskolánkban (debreceni és nyíregyházi képzési helyekkel) a következő nyelvi
képzéseken lehet részt venni a Diplomamentő Program keretében:
‐
‐
‐
‐

angol nyelv (általános és üzleti)
német nyelv (általános és üzleti)
francia nyelv (általános)
orosz nyelv (általános)

Iskolánk szintfelmérést is szervez. A szintfelmérőt követően kiállítjuk az
Ajánlattételi adatlapot, melyet csatolni kell a pályázathoz.
A szintfelmérő ingyenes, kb. két órát vesz igénybe. Szótárt nem kell hozni,
csak egy toll szükséges.
A szintfelmérőre való jelentkezés:
Nyíregyházán Heim Józsefnét vagy Győriné Kelemen Alizt lehet keresni a 06‐
(42)‐313‐315 vagy a 06‐(70)‐380‐7731 telefonszámon, vagy személyesen:
Nyíregyháza, Széchenyi u. 9. I. em.
Minden hétfőn és szerdán van szintfelmérés, 13:00 órától, de előtte célszerű
telefonon egyeztetni.
Debrecenben Rácz Ilonát vagy Fehér Zsuzsát kell keresni a 06‐(52)‐537‐357
vagy a 06‐(30)‐6537‐357 telefonszámon, vagy személyesen: Debrecen,
Bethlen u. 39. fsz.5.
Minden hétfőn és szerdán van szintfelmérés, 15:00 órától, de előtte célszerű
telefonon egyeztetni.

