
ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE 

BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA – 2008 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

  A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008 nyarára is meghirdeti és megszervezi a 
pedagógusok nyári továbbképző tanfolyamsorozatát, a BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA – 2008-at. 
 
Pályázási/jelentkezési feltételek és a jelentkezés módja: 

• az Akadémián való részvételre pályázhatnak azok a pedagógusok, akik tagjai a 
Szövetségnek. A tagsági igazolvány felmutatása – rendezett tagsági díjkifizetéssel – a 
tanfolyam színhelyén kötelező. 

• feltétel az Akadémia adott szekciójában meghirdetett célcsoportnak megfelelő szakképzettség. 
A szakképzetlen, helyettes pedagógusok pályázatait csak határesetben (pl. a meghirdetett helyek 
száma alatti szakképzett jelentkező) tudjuk elfogadni. 

• Jelentkezni a PÁLYÁZATI ADATLAP teljes körű kitöltésével és határidőn belüli 
elküldésével lehet. A kitöltött adatlapot a pályázónak az illetékes megyei szervezet elnökéhez 
kell eljuttatnia. Csak a postai úton vagy faxon, esetleg személyesen kézbesített adatlapokat 
fogadjuk el. Az adatlap letölthető a www.rmpsz.ro, illetve a www.rmpsz.ro/bnya honlapokról. 

• a pályázó kötelezettséget vállal arról, hogy a megállapított részvételi díjat határidőre befizeti. 
 
Részvételi díj: 

• az RMPSZ Országos Elnöksége döntése értelmében a BNYA – 2008-ra részvételi jogot 
nyertek a tanfolyamok helyszínétől függően 35,00 RON, ill. 55,00 RON (a szovátai 
továbbképzések esetében) részvételi díjat kell befizessenek 

• a részvételi díj kifizetéséről szóló Elismervényt a tanfolyamok színhelyén az RMPSZ tagsági 
igazolvány mellett szükséges bemutatni a programszervezőnek. 

• a részvételi díj be nem fizetése maga után vonja a részvételi jog elvesztését. 
 
A pályázatok elbírálása, határidők: 

• a pályázati adatlapok benyújtásának határideje 2008. május 23., péntek 
• a megyei RMPSZ szervezetek vezetőiből álló testület a rendelkezésre álló helyek száma (és az 

előzetesen megyei szinten megállapított prioritás-lista) figyelembe-vételével dönt a pályázatok 
elfogadásáról ill. elutasításáról. Döntéséről a testület levélben értesíti a pályázókat, legkésőbb 
2008. június 6-ig 

• a részvételi díjat legkésőbb 2008. június 13-ig kell befizetni a pályázó pedagógus 
megyei/körzeti elnökének. 

• a vallástanárok továbbképzőjére jelentkezők az iratkozás módjáról Gál László  
(tel.: 0258-811454, e-mail: romkaterstan@gyrke.uab.ro), valamint Kató Levente (tel. 0264-599800, 
e-mail: kato@reformatus.ro) programszervezőktől érdeklődhetnek. 

 

  A továbbképző programokra részvételi jogot nyerteknek pályázati forrásból teljes körű 
ingyenes ellátást (szállás + étkezés + program) biztosítunk. Útiköltség térítése nem áll módunkban. 
  A résztvevőknek a tanfolyam befejeztével oklevelet és látogatási tanúsítványt állítunk ki, 
amely hivatalosan is elismert okmány. 
 

Az Akadémiával kapcsolatos bővebb információkért látogassa meg honlapunkat:  
www.rmpsz.ro vagy illetve a www.rmpsz.ro/bnya 

 



 


