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FELHÍVÁS 

HALLGATÓI MOBILITÁS PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS CÉLJA:  

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, 

kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. Ennek keretében a pályázat 

lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy kelet-ázsiai felsőoktatási 

intézményeiben egy féléven keresztül egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytassanak. E 

kiírás keretében a következő távol-keleti felsőoktatási intézményekbe irányuló mobilitásra 

lehet pályázatot beadni a 2017-es tanév tavaszi félévére vonatkozóan: Kínai Népköztársaság, 

(Hong Kong, Tajvan területeken is), Szingapúr, Dél-Korea, Japán, Malajzia, Indonézia, India, 

Thaiföld, Vietnám  

 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA:  

A pályázat tárgya hallgatói mobilitási ösztöndíj. Az ösztöndíjat a célországban szállásdíjra, 

utazási és megélhetési költségek finanszírozására, valamint az esetleges tandíj finanszírozása 

lehet fordítani. 

A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem nappali és levelező 

munkarendű aktív státuszban lévő hallgatói jogosultak. A hallgatói mobilitás egy 

szemeszterre terjedhet ki. Az ösztöndíj összegét lásd a táblázatban!  

 

Országcsoportok  Alacsony köz. 

jövedelmű országok  

Magas köz. 

jövedelmű országok  

Magas jövedelmű 

országok  

 India, Indonézia, 

Vietnám  

Kína, Malajzia, 

Thaiföld  

Hong Kong, Dél-

Korea, Szingapúr, 

Tajvan, Japán   

Havonta  350.000 380.000 400.000 

Országbesorolások a Világbank klasszifikációja szerint  

 

 

Amennyiben vízumra van szükség, akkor annak költségei a pályázót terhelik. A pályázó 

köteles saját maga számára utazási és egészségbiztosítást kötni és azt az út előtt bemutatni. 

 



 

 

 

 

A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES      

     DOKUMENTUMOK: 

1. szakmai önéletrajz 

2. motivációs levél, amely részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a 

pályázó továbbtanulási terveibe;  

3. fogadó nyilatkozat a célország akkreditált felsőoktatási intézményéből, amely 

tartalmazza a szemeszter kezdési és befejezési időpontját; 

4. a tervezett tanulmányok részletei; 

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:  

A hallgatónak külföldi tartózkodása alatt legalább három kurzust kell sikeresen elvégeznie. A 

tantárgyaknak kapcsolódniuk kell a hallgatók szakjához. A nyelvtanulást szolgáló órák nem 

tartoznak a teljesítendő tárgyak körébe. 

Legkésőbb 30 nappal a hazatérés után a tantárgyak sikeres elvégzését igazoló 

dokumentumokat és azok fordításait el kell juttatni a Keleti Üzleti Akadémiai Központnak.  

A fenti feltételek nem teljesítése a Keleti Üzleti Akadémiai Központ további pályázataiból 

való kizárást vonja maga után, illetve a pályázat során kifizetett hallgatói ösztöndíjat a 

kedvezményezettnek vissza kell téríteni.  

Azok a hallgatók is pályázhatnak, akik a 2016/ 2017. tanév őszi félévében is már a fogadó 

intézményében folytatnak tanulmányokat.  

A pályázatot elektronikus formában a következő e-mail címre küldve lehet beadni: 

keletiakademia@uni-bge.hu 

A pályázatot két szakaszban lehet beadni:  

I. szakasz:  

 a pályázat beküldési határideje: 2016. december 10.  

 ebben az esetben a pályázatról döntés 2016. december 15 után születik  

II. szakasz  

 a pályázat beküldési határideje: 2017. január 10.  

 ebben az esetben a pályázatról döntés 2017. január 15 után születik  
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