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HALLGATÓI MOBILITÁS PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

1. 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 2017/2018-as tanév őszi félévére vonatkozóan:  

1. Josai University - 2 fő; 

2. Shih Chien University - 2 fő; 

 

2. 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 összege 400.000 HUF havonta mindkét egyetem 

esetében.   

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. 

 

3. A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI: 

A pályázat elbírálásában fontos szerepet kap, hogy a hallgatónak legalább 20 kreditértékű 

(ECTS) tárgyat kell tanulnia a részképzés során, melybe nem számítanak bele a nyelvi és 

sport tárgyak. 

Pályázhat a BGE minden alapképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatója, 

finanszírozási formától függetlenül, aki – amennyiben alapképzéses – legalább 60 kreditet, 

illetve mesterképzés esetén legalább 26 kreditet szerzett.  



 

 

 

Legkésőbb 30 nappal a hazatérés után a tantárgyak sikeres elvégzését igazoló 

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

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

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

kedvezményezettnek vissza kell térítenie. 

 

4. A PÁLYÁZAT KIVÁLASZTÁSI FELTÉLEI: 

A Japánba irányuló mobilitás esetében a következő feltételeknek kell még megfelelni a 

pályázónak: 

  a mintatanterv szerinti kurzusokban tanulja a japán nyelvet és minimum 5 félévet 

teljesített, valamint B1 szintig jutott; 

 kurzusigazolás, és tanári ajánlás; 

 előnyt élvez az a hallgató, aki az elmúlt két félévben jobb össztanulmányi eredményt 

ért el.  

A Tajvanba irányuló mobilitás esetében előnyt jelent, ha: 

 a pályázó angol nemzetközi nyelvvizsgával (Pl. IELTS stb.) rendelkezik, de az angol 

nyelvismeret másképpen is igazolható. 

 a Shih Chien University-vel létrehozott double degree programban vesz részt a 

hallgató.   

 előnyt élvez az a hallgató, aki az elmúlt két félévben jobb össztanulmányi eredményt 

ért el.  

 

5. A PÁLYÁZAT 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; 

5. nyilatkozat arról, hogy más forrásból származó összeget nem vesz igénybe a pályázó; 

6. Japánba irányuló mobilitás esetén: BGE tanári ajánlás, kurzusigazolás. 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE: 

A Pályázatot elektronikus formában a következő email-re küldve lehet beadni: mezey.reka 

@uni-bge.hu  

Ösztöndíjjal kapcsolatos technikai információkban Mezey Réka, nemzetközi asszisztens tud 

segíteni.  

 A pályázat beküldési határideje: 2017. július 22.  

 Ebben az esetben a pályázatról döntés 2017. július 26.  

 Kérjük továbbá, hogy az e-mailben adják meg Neptun kódjukat, írják meg mely 

képzésben vesznek részt (szak és nyelv, továbbá eddig összegyűjtött kreditek száma), 

van-e és milyen angol nyelvvizsgájuk, illetve adjanak meg egy mobiltelefonszámot.  
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