
   

 

 

FELHÍVÁS 
 

NYÁRI EGYETEMEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 
A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázatot hirdet meg a BGE hallgatói számára nyári egyetemi 

programban való részvételre 2019 nyarára. 
 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center, OBIC) 2016-ban jött 
létre a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködésében, 
az MNB támogatásával. A Keleti Üzleti Akadémiai Központ 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 Keleti Üzleti 
Akadémiai Központ lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy kelet-
ázsiai nyári egyetemi programon vegyenek részt. 
 

 
A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS CÉLJA 
 
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon Magyarország és a kelet-ázsiai régió közötti oktatási, kutatási, 
kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, illetve a hallgatók térséggel kapcsolatos és 
szakmai ismereteinek bővítéséhez. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt a BGE hallgatóinak, 
hogy kelet-ázsiai felsőoktatási intézményekben legfeljebb négy héten keresztül nyári egyetemi 
programon vegyenek részt. E kiírás keretében pályázatot a következő távol-keleti régió felsőoktatási 
intézményeibe irányuló mobilitásra lehet beadni a 2019-es év nyári időszakára vonatkozóan: 

 Korea University, Dél-Korea 
 BINUS University, Indonézia 
 Xi’an International Studies University, Kína 
 National Chengchi University, Tajvan 
 Mahidol University, Thaiföld 

 
A PÁLYÁZAT TÁRGYA 
 
A pályázat tárgya nemzetközi nyári egyetemi ösztöndíj – legfeljebb 10 fő részére. Az ösztöndíj fix; 
tartalmazza a repülőjegy és a program díjának finanszírozását, valamint a szállást. Az étkezéseket a 
résztvevők maguknak biztosítják. 
Az ösztöndíj összegét programok szerinti bontásban az alábbi melléklet tartalmazza: 
https://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/Keleti-Uzleti-Akademiai-
Kozpont/Felhivasok/Aktualis-palyazatok/Nyari-egyetemi-palyazat/Felhivasmelleklet.pdf  
 
 



 
 
PÁLYÁZÓK KÖRE 
 
Pályázhat a BGE minden alapképzésén vagy mesterképzésén tanuló, nappali és levelező 
munkarendű, aktív státuszban lévő hallgatója finanszírozási formától függetlenül, aki alapképzéses 
esetben legalább 60 kreditet, illetve mesterképzés esetén legalább 26 kreditet szerzett. A kreditek 
meglétét a jelentkező hallgatónak a pályázat benyújtásának időpontjában kell tudnia igazolni. 
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 PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 
 
A következő linken elérhető űrlap kitöltése* és a felületre való szükséges dokumentumok feltöltése 
kötelező: 
* https://forms.gle/vJjjKXw4JH3TiUFRA   
 

1. Szakmai önéletrajz; 
2. Leckekönyv (angol verziója); 
3. Nyelvtudást igazoló dokumentumok; 
4. Motivációs levél idegen nyelven, amely részletezi a kért támogatás célját, illetve tartalmazza 

a megpályázandó nyári egyetemen elvégezni kívánt kurzus(oka)t is; 
5. Nyilatkozat arról, hogy más forrásból származó összeget nem vesz igénybe a pályázó, vagy 

igénybevétel esetén annak forrásáról és összegéről. 
 
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 
 
Legkésőbb 30 nappal a hazatérés után a nyári egyetemi részvételről készült hallgatói beszámolót, 
valamint a nyári egyetemi kurzus(ok)/modul(ok) 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. 
Az adatkezelési szabályzat elfogadása a pályázat feltétele. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23. 
 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 
 
A pályázatról való döntés határideje: 2019. április vége  
További felvilágosítás kérhető az OBIC munkatársaitól a következő e-mail címen: obic@uni-bge.hu  


