2022 Camp Counselors USA/ Work Experience USA
Student Status Confirmation Form /
Hallgatói jogviszony és Iskolalátogatási igazolás
Student Name / Hallgató neve:

CCUSA ID #

1. Name of School, College or University / Egyetem, főiskola neve:
2. Contact Person in Registrar’s Office / Tanulmányi előadó neve:
3. Phone Number of Registrar / Tanulmányi előadó telefonszáma:

CITY CODE / KÖRZETSZÁM

COURSE DETAILS / TANULMÁNYOK RÉSZLETEI
4. How many years in total is your current course of studies? / Felsőoktatási tanulmányok teljes időtartama(év):
5. What current year are you in / Aktuális évfolyam(év):
6. Date of Start / Tanulmányok kezdetének ideje:

(month / hó) /

(year / év)

7. Expected Date of Graduation / Tanulmányok várható befejezésének ideje:

(month / hó) /

(year / év)

8. Major/Field of Studies / Szak/ szakpár:
9. I am studying full-time studies for my BA, MA, PHD (BsC or MsC) during day classes at / Aktív nappali tagozatos hallgató vagyok BA, MA
vagy PHD (BsC vagy MsC) képzésen
University / Egyetemen

College / Főiskolán

Note: The following are NOT ELIGIBLE for the Summer Work Travel visa to work as Support Staff at camp or on the Work Experience USA program:
•
•
•
•
•

Part-time Evening Classes / Esti tagozatos hallgató
Part-time Weekend Classes / Kiegészítő alapképzés
Correspondence Course / Levelező tagozatos hallgató
Higher Vocational Training / Felsőfokú szakképzés
OKJ Course / OKJ képzés

•

International Students who are completing their 1st year of studies or do not have at least 1 more year of study in Hungary to go will not be
studying in Hungary full-time in 2022.

NUMBER OF SUBJECTS IN THE 2021/2022 FALL SEMESTER/ A HALLGATÓ TANTÁRGYAINAK SZÁMA 2021/2022 ŐSZI FÉLÉVBEN
10. Number of subjects in the 2021/2022 Fall Semester/ A hallgató tantárgyainak száma 2021/2022 őszi félévben
11. Expected number of subjects in the 2022 Spring Semester so far / A hallgató várható tantárgyainak száma 2022 tavaszi félévben
12. Did the student have any passive semesters so far / Volt-e a hallgatónak eddig passzív féléve?

Yes / Igen

No / Nem

If yes, when and how many / Ha igen, mikor és mennyi?
Note: The US Embassy reserves the right to deny your J-1 visa if you do not do a full time course load of subjects and credits, fail to attend your
classes, or fail too many exams in either Fall or Spring Semesters.
CONFIRMATION OF DATES AND COLLEGE SIGNATURE / STAMP / DÁTUMOK MEGERŐSÍTÉSE ÉS TANULMÁNYI ELŐADŐ ALÁÍRÁSA/
EGYETEM BÉLYEGZŐJE
13. End of Spring Semester (expected final teaching day / first day of exam period) / Tavaszi szorgalmi időszak vége (utolsó tanítási nap / a
vizsgaidőszak első napja):

		

14. Beginning of the Fall Semester (expected first teaching day) / Őszi szorgalmi időszak várható kezdete(első tanítási nap):

DAY / NAP

DAY / NAP

/
/

/ 2022

MONTH / HÓ

/ 2022

MONTH / HÓ

My signature, the School Registrar Signature and School Stamp verifies ALL the above information to be correct. Knowingly falsifying this
information can lead to a rejection of my US visa application, and automatic cancellation from the CCUSA program. / Aláírásommal igazolom
a fenti információ valódiságát. Tudomásul veszem, hogy bármilyen hamis információ az Egyesült Államokbeli vízumkérelmem
megtagadásához és a CCUSA programból való automatikus kizáráshoz vezet.
Student’s Name / Hallgató neve:
Signature / Aláírása:
Date / Dátum:
Signature of School Registrar / Tanulmányi előadó aláírása:

Click on the box to
upload your College,
University stamp /
Kattints a dobozra,
hogy feltöltsd az
egyetem pecsétjét

If submitting this form electronically (emailing form) check the box below as an alternative to signing.
Rev.28.09.21

