
1

IEC – IntErnatIonal EduCatIon CEntrE | Marienstraße 19/20 | 10117 Berlin | info@ieconline.eu

IEC JElEntkEzésI lap

Vezetéknév Keresztnév

Szül. idö Állampolgárság

lakCím (a félév alatt)

Utca, Házszám Irányítószám, Település

Vezetékes telefon Mobil telefon E-Mail 

Állandó lakCím

Utca, Házszám Irányítószám, Település

Telefon

JElEnlEgI oktatÁsI Intézmény

Egyetem, Föiskola / Iskola Beiratkozás idöpontja

Program (Bachelor, Master etc.) Aktuális félév száma

Szak

a kövEtkEzö EgyEtEmEkrE JElEntkEzEm az IEC-En kErEsztül (a prEfErÁlt sorrEnd)

Egyetem / ország Program 

(Félév, Bachelor, Master)

Kar 

a kövEtkEzö programra JElEntkEzEm

 Nyelvtanfolyam vagy Summer School   Félév külföldön 

(Vendég félév egy egyetemen)

  Félév külföldön és gyakorlat

  Bachelor képzés   Bachelor befejezése külföldön   Postgraduális képzés

A tanulmányok várható kezdése A tanulmányok várható idötartama (Félévek száma)
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IEC JElENTKEzéSI lAP

fInanszírozÁs

Privát:  Igen  Nem Diákhitel:  Igen  Nem

a következő ösztöndíj lehetőségekre jelentkezem

Erasmusra is jelentkezem  Igen  Nem Egyetem / ország

így értEsültEm az IEC IngyEnEs szolgÁltatÁsÁról

 Facebook  Poszter / szórólap  Studytime.hu

  Google  Internet

 Egyetem 

 Egyéb

mEllékElt szolgÁltatÁsok

Mellékelt szolgáltatás csomagunk  Igen 15.000 HUF + ÁFA     Nem

 Repülőjegy ajánlatkérés

 Kiutazás időpontja: Érkezés időpontja:

 Vízum ügyintézés

nyIlatkozat

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az IEC megossza az általam megjelölt oktatási intézménnyel/intézményekkel. Hozzájárulok továbbá, hogy adataimat kizárólag 

statisztikai és kreditátviteli célokra használják fel.   Igen

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ingyenes IEC szolgáltatásain kívül nem veszem igénybe egyéb más képviselet szolgáltatását. Jelelenkezésemet 
kizárólag az IEC-n keresztül nyújtom be, a sikeres felvételi eljárást követően az általam elfogadott oktatási intézménnyel tartok fent jogi kapcsolatot.

Dátum Aláírás

a JElEntkEzésI dokumEntumaImat Csatolom

 Az egyetem jelentkezési lapja       

 Nyelvvizsga    TOEFl     IElTS    Egyéb

 Útlevél másolata

 a következő dokumnetumok hiánypótlása Dátum

 Egyéb

 Bizonyítványaim

 Önéletrajz
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