PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR – MENTORPROGRAM

Várjuk

jelentkezésedet

az

Országos

Egészségbiztosítási

Pénztár

Mentorprogramjára, ami tanulási és munkalehetőség egyszerre!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013. tanév
őszi és tavaszi félévére a felsőoktatásban résztvevő, orvos-közgazdász hallgatók
számára.
Az OEP MENTORPROGRAM keretén belül magas képzettségű szakmai mentorunk
a

tehetséges,

nappali

tagozatos

hallgatók

fejlődéséhez,

szakmai

terveik

megvalósításához nyújt segítséget és támogatást, valamint segíti a hallgatók
szakmai munkáját és a kapcsolattartást az esetleges külsős közreműködőkkel..
A Mentorprogramban résztvevő hallgatók a szakmai támogatás mellett ösztöndíjban
is részesülnek, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál tölthetik 2-6
hónapos szakmai gyakorlatukat.

A Mentorprogram és a hozzá kapcsolódó szakmai gyakorlat célja
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Mentorprogramjának keretén belül a
hallgatók olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodhatnak, amely
a későbbiekben jelentős előnyt biztosít számukra a magyar munkaerőpiacon való
elhelyezkedéshez.

A Mentorpogramban való részvétel és a szakmai gyakorlat időtartama
A Mentorprogramban való részvétel és a hozzákapcsolódó szakmai gyakorlat
minimum 2, maximum 6 hónapra szól.

A Mentorprogramhoz kapcsolódó ösztöndíj

A programra sikeresen pályázó hallgatók a Mentorprogram ideje alatt ösztöndíjban
részesülnek. Az ösztöndíj mértéke alapesetben havi: 40.000 –Ft.

Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki


magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkezik



orvos-közgazdász szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendezik



az adott szakon már elvégzett négy félévet (MA/MSc és PhD hallgatók esetén
nem feltétel),



igazolni tudja, hogy a küldő intézménye támogatja pályázatát,



a jelentkezést megelőző két félévben legalább 3,5–ös tanulmányi átlagot ért el



vállalja, hogy a Mentorprogramban való részvételét követően eleget tesz
beszámolási kötelezettségeinek.*

*A nyertes pályázó a Mentorprogram szerződésében foglalt szempontok szerint
szakmai

beszámolót

készít,

és

adott

határidőre

benyújtja

az

Országos

Egészségbiztosítási Pénztár részére.

A Mentorprogramban résztvevők kiválasztása
A kiválasztás szempontjai a következők:


önéletrajz és motivációs levél



tanulmányi átlag



nyelvtudás

Előnyt élveznek azok,


akiknek szakmai gyakorlatát küldő intézménye kötelező szakmai gyakorlatként
teljes kreditértékkel beszámítja



motivációs levelében egyedi szakmai elképzelésének ad hangot



akik OTDK helyezettek



A pályázatnak tartalmaznia kell;



a kitöltött pályázati adatlapot



a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét



két oktatói ajánlólevelet



az előző két félévet igazoló index másolatát



a nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolását



az állandó lakhelyet igazoló okmányok másolatát

A szükséges formanyomtatványok és a pályázattal kapcsolatos további
információk letölthetők az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjának
(www.oep.hu) Pályázatok menüpontjában.

JELENTKEZÉS:

A pályázati kiíráshoz tartozó űrlapot és az abban megjelölt mellékleteket együtt
kell postai úton vagy személyesen eljuttatni 2012. november 23-áig.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen várjuk a 1035 Budapest, Miklós tér 1.
címre.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: OEP – MENTORPROGRAM

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
A pályázatok értékelésének határideje: 2012. november 27.
Jelentkezett hallgatók kiértesítése: 2012. november 30-áig
Programba való bekerülés időpontja: 2012/2013-as tanév december 3-ától

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

