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Outgoing – FAQ
Mikor lehet jelentkezni a szakmai gyakorlatra?
Alapvetően négy fajta állásunk van: AC, COBE, FCFS és a Remote Internship. Ezek közül az AC állásokra
való jelentkezés határideje meg van szabva (ezek határideje egységes, 2020-ban pl. február 28. volt),
COBE és FCFS állások esetében nincs meghatározott jelentkezési időszak, az állástól függ a jelentkezés
határideje (lsd. „Nomination Deadline”), így akár az egész év folyamán lehetőség van jelentkezni. A
Remote Internship egy új fajta álláscsoport, ami a COVID-19 vírus hatására jelent meg. Ezen állások
jelentkezési határideje a COBE és FCFS állásokhoz hasonlóan minden ajánlat esetén egyedi.

Mik azok az AC állások? Mikor és hogyan tudok rájuk jelentkezni?
Az AC állásokra minden év elején, általában február-márciusban kell jelentkezni.
Az AC állásokra állásonként egy magyarországi hallgató / volt hallgató jelölhető. Annak elkerülésének
érdekében, hogy többen pályázzanak egy gyakorlatra, a jelentkezést megelőzi egy rangsor kialakítása.
Ehhez regisztrálni kell a Smartsimple oldalon (Exchange Platform), ki kell tölteni egy Excel táblázatot,
össze kell gyűjteni a táblázatban szereplő adatokat igazoló dokumentumokat, be kell fizetni a
Regisztrációs díjat (20.000Ft) és el kell küldeni ezeket e-mail-ben az outgoing@iaeste.hu címre az AC
jelentkezési határidő előtt. Ezen adatok alapján minden AC állásra pályázó kap egy pontszámot, ami
kialakít egy rangsort.
A hallgatók a rangsor alapján választhatnak állást. A gyakorlat kiválasztása után be kell fizetni a
Pályázati díjat (20.000Ft) és össze kell állítani a Pályázati anyagot. Ehhez szükséges a megfelelő
dokumentumok összegyűjtése és egy Pdf dokumentummá alakítása. A Pdf-et és a befizetést igazoló
bizonylatot el kell küldened az outgoing@iaeste.hu e-mail címre e-mail címre a “Nomination deadline”
előtt. Mi átnézzük a pályázatodat, és ha van benne hiba, visszaküldjük javításra. Ezután a jelölés
általunk történik meg.

Mik azok a COBE állások? Mikor és hogyan tudok rájuk jelentkezni?
A COBE állások egész évben elérhetőek, jelentkezési határidejük állásfüggő. Minden egyes állás
jelentkezési határidejét megtalálod a Smartsimple oldalon (Exchange Platform) az állásra keresve.
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Az AC állásokkal ellentétben a COBE állások minden tagország számára elérhetőek, így akár több
hallgató is jelentkezhet egy gyakorlatra. Miután a Smartsimple oldalon találtál számodra megfelelő
állást, elkezdődhet a Pályázati anyagod összeállítása. Ehhez össze kell gyűjtened a megfelelő
dokumentumokat és egy Pdf dokumentummá alakítani őket. Továbbá be kell fizetned a regisztrációs
díjat (20.000Ft) és a pályázati díjat (20.000Ft) a ”Nomination deadline” előtt. A Pdf-et és a befizetést
igazoló bizonylatot el kell küldened az outgoing@iaeste.hu e-mail címre. Ezután a jelölés általunk
történik meg.

Mik azok az FCFS állások és miben különböznek a COBE-tól?
Ezeket a COBE állásokhoz hasonlóan egész évben meg lehet pályázni. Az legfőbb különbség az, hogy a
COBE állásokkal szemben az adott gyakorlatra csak a legelső pályázati anyagot leadó hallgató
jelentkezhet.

Mik azok a Remote Internship állások? Mikor és hogyan tudok rájuk
jelentkezni?
A Remote Internship egy új fajta álláscsoport, ami a COVID-19 vírus hatására jelent meg. Lényege, hogy
egy külföldi cég rendszerében, otthonról történő munkavégzéssel töltheted le a szakmai gyakorlatod
idejét. Mivel ezek „home office” állások, így többségükért nem jár fizetés. Ezen állások jelentkezési
határideje minden ajánlat esetén egyedi (lsd. „Nomination deadline”). Jelentkezési menetében azonos
a COBE/FCFS állások esetével.

Hogyan tudok regisztrálni az Exchange Platformon? Hogyan tudom
használni?
Először keress rá a Smartsimple oldalra és regisztrálj!
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Miután regisztráltál, kattints a saját profilodra és a felületen egészítsd ki a hiányzó adatokat!

Miután ezt megcsináltad, böngészhetsz az állások között az „Offers” menüpontra kattintva.

A kattintás után ez a felület fog megnyílni. Itt találhatod a legfontosabb információkat egy-egy állásról.
Az oszlopokban találhatod balról haladva sorban az állás referencia számát, állapotát, az országot, a
szakmai terület megnevezését, a kötelező részvételi hetek számát; az intervallumot, amin belül kell
elvégezni a gyakorlatot; a szükséges befejezett tanulmányi évek számát, az állás kihirdetésének
időpontját, a jelentkezési határidőt (!), a szakmai gyakorlat típusát és végül az Offer Pdf változatát (!).
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Ha megtörtént a jelölés, mennyi idő múlva tudom meg, hogy elfogadták-e
a jelentkezésem?
Ez az adott cégtől függ. Amint küldenek visszajelzést, továbbítjuk az információt neked.

A pályázati anyaghoz kell az O-form. Ezt hol találhatom meg?
A Smartsimple oldalon az Offerek között kell megkeresned a kiválasztott állást. Ezután jobb oldalt a
„Pdf”-re kattintva meg tudod nyitni és le tudod tölteni az O-formot.
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Milyen dokumentumok kellenek a Pályázati anyaghoz és milyen sorrendben
kell lenniük?
 O-form (honlapról letölthető)
 Student Nominated Form angolul kitöltve, aláírva (ezt mi küldjük neked emailben)
 Motivációs levél az O-formon kért nyelv(ek)en
 Szakmai önéletrajz az O-formon kért nyelv(ek)en
 Tantárgylista angol nyelven az érdemjegyek feltüntetésével
 Nyelvtudás igazolása az O-formon kért nyelv(ek)en
 Hallgatói jogviszony igazolás az O-formon kért nyelv(ek)en
 Ajánlólevél/levelek az O-formon kért nyelv(ek)en
 Személyi / útlevél másolata
 Fénykép
 Bármi egyéb, ami a munka szempontjából releváns (pl. építész esetén portfólió)

A Csereprogramban való részvétel elengedhetetlen feltétele a nyelvtudás
igazolása. Mikor érvényes az igazolásom, ha ilyen nincs, hogyan
szerezhetek? Hogyan kaphatom ezt meg?
Nyelvi igazolást legkönnyebben az általunk szervezett Nyelvi meghallgatáson való részvétellel tudsz
szerezni. Ez alól mentesülsz, ha az alábbiak közül valamelyik teljesül rád:







jelentkezés kezdetét megelőző két éven belül sikeres közép- vagy felsőfokú, C típusú
nyelvvizsgát tettél, kiválthatod vele a nyelvi meghallgatást. Középfokú nyelvvizsgával „good”,
felsőfokúval „excellent” minősítést kapsz (előbbi igény esetén nyelvi meghallgatás alkalmával
javítható).
részt vettél külföldi részképzésen (pl. Erasmus) és igazolni tudod az oktatás nyelvét
kéttannyelvű képzésre jársz, és a tárgyak legalább 50%-t idegen nyelven hallgatod
hallgatsz vagy hallgattál nyelvi tárgy(ak)at a BME-n és ezt igazolni is tudod
az elmúlt 2 évben már részt vettél általunk szervezett Nyelvi meghallgatáson

Ha a fentiek közül egyikkel sem rendelkezel, vagy a kapott nyelvi igazolás minősítése nem megfelelő
számodra a választott álláshoz, akkor a jelentkezéshez Nyelvi meghallgatáson kell részt venned. Ennek
időpontjairól és helyszíneiről később kapsz majd tájékoztatást.

Az adott nyelvvizsga dokumentumok milyen szinteknek felelnek meg a
jelentkezés során?
Középfokú nyelvvizsgával „good”, felsőfokúval „excellent” minősítést kapsz.

Outgoing - FAQ

Lehet tudni, hogy egy állásra rajtam kívül még hányan pályáznak?
AC állás esetén minden állásra csak egy hallgató pályázhat. COBE/FCFS állásnál kérésre meg tudjuk
mondani, hogy még hányan jelentkeztek addig.

Lenne pár kérdésem az állással kapcsolatban. Felvehetem a kapcsolatot a
munkáltatóval vagy a fogadó ország IAESTE-jével, hogy tájékozottabb
legyek?
TILOS kapcsolatba lépni a fogadó ország IAESTE tagszervezetével vagya munkáltatóval, amíg nem
kaptál értesítést a pályázati anyagod elfogadásáról, vagyis arról, hogy Te nyerted meg a megpályázott
pozíciót. Amennyiben ez mégis megtörténne, úgy automatikusan kizárásra kerülsz a Csereprogramból!

Hol értesülhetek a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó információkról?
Az állásokhoz kapcsolódóan a legtöbb részletet megtalálhatod a Smartsimple oldalunkon (Exchange
Platform). Egy adott állásról bővebb információt kaphatsz, ha oldalunkon rákeresel az állásra és
megnyitod az O-form PDF dokumentumát. De ha bármilyen kérdésed van, megírhatod az
outgoing@iaeste.hu címre is.

Mikor fizessek és mennyit?
A csereprogramban való részvétel díja összesen 40.000 Ft. Ebből 20.000 Ft a Regisztrációs díj és 20.000
Ft a Pályázati díj.
AC állás esetén a Regisztrációs díj befizetését igazoló bizonylatot csatolni kell a pontozást igazoló
dokumentumokhoz, így annak befizetése a pontozás előtt kell, hogy megtörténjen. Ezután történik a
rangsorolás a pontok alapján, majd pedig az állásválasztás. Az állás kiválasztása után, a jelentkezési
határidőig kell befizetni a Pályázati díjat is.
COBE/FCFS állás esetén a Regisztrációs díjat és a Pályázati díjat egyszerre kell befizetni a „Nomination
Deadline”-ig. Erről a bizonylatot e-mail-ben kell elküldeni az outgoing@iaeste.hu címre.

Hova kell utalnom a Regisztrációs díjat és a Pályázati díjat?
Az Egyesület bankszámla adatai:
 Név: Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete - IAESTE Hungary (ha nem fér ki, akkor csak IAESTE
Hungary)
 Számlavezető: CIB Bank
 Számlaszám: 10700385-27084700-51100005
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Kaphatok pénzvisszatérítést, ha visszautasítják a jelentkezésem?
Ez attól függ, hogy milyen okból utasítottak vissza. Ha rajtad kívül álló okokból, pl. a cég mégsem
szeretne diákot fogadni vagy időközben megszűnt a cég, akkor jogosult vagy a visszatérítésre. Ekkor
két dolog közül választhatsz: vagy visszakapod a pályázati díj egy részét (10.000 Ft), vagy egy következő
állásra pályázhatsz ingyen (1 éven belül, hiszen eddig érvényes a regisztrációd, 1 év elteltével történő
jelentkezés esetén újra be kell fizetni a regisztrációs díjat).
Ha saját hibából utasítják vissza a pályázatod, pl. nem rendelkeztél a szükséges tudással, más diákot
választottak helyetted (COBE esetén), akkor sajnos nem vagy jogosult a visszatérítés
igénylésére.Ilyenkor, ha újra jelentkezni szeretnél egy állásra, akkor ismét be kell fizetned a Pályázati
díjat.
(A Regisztrációs díjat csak 1 év elteltével történő jelentkezés esetén kell újra befizetni.)

Tavaly jelentkeztem egy állásra, befizettem a Regisztrációs díjat és a
Pályázati díjat is. Sajnos akkor elutasították a pályázatom. Idén újra
próbálkoznék a külföldi szakmai gyakorlattal. Ilyenkor újra be kell fizetnem
a 2x20.000Ft-ot?
Abban az esetben, ha a tavalyi befizetés időpontja 1 éven belül volt, akkor csak a Pályázati díjat kell
befizetned újra. Ha több, mint 1 év telt el, akkor a Regisztrációs díj érvényét vesztette, így azt is újra
be kell fizetni a Pályázati díj mellett.

Problémát jelent, ha passzív félévet hallgatok?
Alapvetően nem jelent problémát akkor, ha a többi kritériumnak megfelelsz, azaz:
 magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező (aktív/passzív
féléven) nappalis diák vagy
 alapképzésben (BSc) két aktív félévet, osztatlan képzésben négy aktív félévet teljesítettél,
illetve mesterképzésben veszel részt
 tanulmányi átlagod legalább 2,5
 regisztráltál az Egyesület online rendszerében /Exchange Platform/
 19-30 éves kor közötti vagy
 a mindenkori Nemzeti Bizottság által elfogadott szakokon tanulsz
Ilyenkor viszont érdemes jobban megnézni a választott állás O-formját, hogy nem kritérium-e az aktív
hallgatói státusz (lsd. „Student status requirements”).
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Idén diplomázom, de az állás O-formjában azt találtam, hogy „Student
status requirements: student status”. Erre akkor én nem is tudok
jelentkezni?
A Student Status-nál két lehetőség is van, ha kell:
 csak a jelentkezésnél kell
 az egész gyakorlat alatt kell
Ezeket általában fel is szokták tüntetni az O-formon. Ha nem írja külön, akkor alapból az feltételezhető,
hogy az egész szakmai gyakorlatra kell, de kérésre erre rá tudunk kérdezni.

Hány állásra tudok pályázni egyszerre?
Egyszerre csak egy állást tudsz megpályázni.

Találtam egy állást, ami érdekelne. Rá szerettem volna nézni még egyszer
az Exchange Platformon, de nem találom már, pedig a jelentkezési határidő
még jóval későbbre volt kiírva. Így akkor nem is jelentkezhetek rá?
Ha levették az oldalról, akkor erre nem tudsz jelentkezni. Ez akkor történhet meg, ha az adott állásra
sokan jelentkeznek (vagy a céggel történt közben valami) vagy pedig FCFS volt és lett rá
jelentkező. COBE állásnál megtörténhet, hogy ha sok a jelentkező, akkor előrébb hozzák a „Nomination
deadline”-t.
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Ha egy nyári szakmai gyakorlatra szeretnék
jelentkezni, ahova 3 év befejezett tanulmány szükséges, de én éppen a 6.
félévemet csinálom, megfelelek-e a kritériumnak?
A befejezett tanulmányi időszak a szakmai gyakorlat kezdeti időpontjától számít. Így ha az O-form-on
3 év van feltüntetve, de te épp a 6. félévedben vagy, akkor nyári szakmai gyakorlatra való jelentkezés
esetén megfelelsz ennek a feltételnek.

