
 KELETI ÜZLETI AKA 

 

FELHÍVÁS  

KELETI NYELVEKET TANULÓ BGE HALLGATÓK SZÁMÁRA  

  

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ ösztöndíjat hirdet meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen keleti 

nyelveket tanuló hallgatók számára. 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center - OBIC) 2016-ban jött létre 

a BGE és az MNB együttműködésében, az MNB támogatásával. Az OBIC általános célja a magyar 

gazdaság versenyképességének fejlesztése a kelet-ázsiai régió tapasztalatainak megértésén keresztül. 

Konkrét célkitűzése, hogy a keleti üzleti tanulmányok terén vezető intézménnyé váljon nem csak 

Magyarországon, hanem a szélesebb értelemben vett közép-európai régióban is. Ily módon az OBIC 

egyben a BGE nemzetközi stratégiájának megvalósításában is fontos szerepet tölt be. 

 

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS CÉLJA: 

A pályázat általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai országok, 

régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértők) 

képzéséhez. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem 

hallgatóinak, hogy keleti nyelvek tanulását támogató ösztöndíjra pályázzanak. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem mindazon nappali és levelező 

munkarendű hallgatói jogosultak, akik az Egyetemen a 2018/19-es őszi félévében kínai vagy japán 

nyelvet (általános nyelv, üzleti nyelv) tanulnak – mintatanterv részeként vagy a Linguablokk keretein 

belül – és a 2018/2019-es tanév őszi és tavaszi félévében is aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

 

RÉSZLETEK:  

 A pályázat tárgya hallgatói ösztöndíj megítélése kínai és japán nyelvek tanulása céljából. 

 A kiírás keretében a következő nyelvekre vonatkozóan lehet ösztöndíj-pályázatot beadni: kínai 

és japán nyelvek. 

 A hallgatói ösztöndíj egy szemeszterre, 5 hónapra terjed ki 

 Az ösztöndíj összege havonta 30.000 forint és 2019 februárjától folyósítható a nyelvi kurzuson 

nyújtott őszi féléves teljesítmény alapján.  

 

 



 

 

 

FELTÉTELEK ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:  

Az őszi félévben elvárt az általánosan jó tanulmányi átlag. 

Az őszi félévben a hallgatónak legalább jó (négyes) érdemjegyet kell szereznie az adott nyelvből (kínai, 

japán). 

Az elnyert ösztöndíj folyósítása aktív hallgatói jogviszonyhoz, valamint a tavaszi féléves nyelvi kurzuson 

való részvételhez és jó teljesítményhez kötött. 

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása kötelező a pályázat beadásához. 
 

Jelentkezéshez az online jelentkezési lap kitöltése szükséges és az alábbi dokumentumok feltöltése: 

1. A nyelvi kurzus felvételének igazolása (Neptun alapján vagy a Linguablokk befizetésének 

igazolásával) 

2. Leckekönyv 

3. A kurzus megfelelő szintű teljesítésének igazolása (Neptun alapján vagy a Linguablokk 

keretében az oktató által kiállított igazolás alapján) 

4. Tanári ajánlás 

5. Rövid motivációs levél az adott nyelv tanulására vonatkozóan. 

 

JELENTKEZÉS:  

A pályázatokat 2018. december 20. és 2019. január 28. között elektronikus formában a következő űrlap 

kitöltésével lehet beadni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAp3simVdrO3_kjXDXV-nm-

9oWNTrdunYNz08nt0zmC2boqw/viewform?usp=sf_link 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: 

Az ösztöndíj a legjobb 30 pályázónak kerül megítélésre a pályázati feltételek teljesülése alapján. 

A pályázatról döntés 2019. február 15-én történik. 

 

Egyéb tájékoztatásért írjon a következő e-mail címre: kovacs.gabriella@uni-bge.hu   
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