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A szakmai önéletrajz 
A szakmai önéletrajznak minél részletesebbnek kell lennie: térjen ki a tanulmányokra, a pályázó 
érdeklődési körére, nyelvtudására, számítógépes ismereteire, publikációira, valamint a kapott 
elismerésekre. 
 
Az elvárt nyelvtudás 
A pályázati kiírásban megjelölt középfokú nyelvismeret valós nyelvhasználati kompetenciákra 
vonatkozik és nem elsősorban nyelvvizsga igazolásra. A cél, hogy a tehetséggondozás egyéb 
programjai során a résztvevők képesek legyenek a nemzetközi sajtóban megjelent tartalmakat 
rendszeresen olvasni, pontosan értelmezni és – a program végére – idegen nyelvű tudósításokat, 
híranyagokat is írni. A szakmai interjún az idegennyelvi kompetenciát aktuális nemzetközi sajtóanyag 
fordításával mérjük. 
 
A motivációs levél 
A motivációs levélben a pályázónak szakmai céljairól és pályaképéről kell számot adnia. Célunk, 
megismerni a jelöltek motivációit és szakmai ambícióit. A motivációs levél terjedelme legalább 3000, 
legfeljebb 10 000 leütés legyen. 
 
A bemutatkozó videó 
A 2 perces videóban elsősorban kreatív bemutatkozást várunk: információértéke mellett a pályázó 
leleményességét, alkotói készségét értékeljük. A videó technikai minőségéhez képest a kreatív és 
információs tartalom előnyt élvez az értékelés során. 
 
A pályázat elbírálása 
A pályázatot a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban NTGN) által felkért 
bírálóbizottság értékeli, mely az intézmény oktatóiból áll. A pályázat elbírálása többfordulós. Az első 
fordulóban a bírálóbizottság a pályázó által beküldött pályázati anyag alapján előszelekciót végez, és 
kiszűri a szakmai elvárásoknak meg nem felelő pályázatokat. A második fordulóban a bírálóbizottság 
a teljes pályázati dokumentáció alapján kiválasztja az ígéretes pályázatokat. A harmadik fordulóban a 
bírálóbizottság szakmai interjúra hívja a pályázókat. Az NTGN mind az utolsó fordulóban a 
bírálóbizottság által kiválasztott nyertes, mind a nem nyertes pályázókat e-mail útján értesíti.  
A meghirdetett helyek szerint invitálja szerződéskötésre az NTGN a pályázat nyerteseit. Amennyiben 
valamelyik nyertes pályázóval nem sikerül megegyeznie a szerződés feltételeiben, felveszi a 
kapcsolatot a tartaléklista soron következő helyezettjeivel. 
 
A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. A szakmai interjúkra 2022. szeptember 12–24. 
között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján. A bírálat határideje: 2022. szeptember 30. 
 
A támogatási szerződés 
Nyertes pályázat esetén az Alapozó újságírás tehetséggondozó programba történő felvétel a NTGN-
nel kötött szerződés függvénye. Amennyiben a szerződés nem jön létre, a pályázat kiírója jogosult 
érvénytelennek tekinteni a beadott pályázatot. 
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