
Megpályázható nyári egyetemek információi 2019 
 

1. Korea University  
 

a. Helyszín: Szöul, Korea 

b. Jelentkezési határidő: 2019. május 15. 

c. Nyári egyetem időtartama: 2019. június 24. – 2019. július 18. 

d. A nyári egyetem költségei: 2100 USD (ez az összeg tartalmazza a jelentkezési díjat, 

a kurzus költségét, illetve a szállásköltséget) 

e. Weboldal: https://summer.korea.ac.kr/all/src/main/main.php  

f. Tájékoztatás: A nyári egyetemen 23 kurzusból lehet választani maximum 3-at. Az 

ösztöndíjjal 1 kurzus felvételét támogatjuk. A kurzusok 80 %-a szakmai, a többi 

nyelvi vagy más társadalomtudományi kurzus (pl.: pszichológia). A kurzusok 

részletes listája a honlapon megtalálható. 

 

2. BINUS University 
 

a. Helyszín: Jakarta és Malang, Indonézia 

b. Jelentkezési határidő: 2019. június 30. 

c. Nyári egyetem időtartama: 2019. július 21. – 2019. augusztus 04. 

d. A nyári egyetem költségei: 790 USD (ez az összeg tartalmazza a jelentkezési díjat, 

a kurzus költségét, illetve a szállásköltséget) 

e. Weboldal: http://io.binus.ac.id/2019/04/08/summer-programs-sme-business-in-

indonesia-2019/  

f. Tájékoztatás: A nyári egyetemen 14 kurzusból lehet választani. A kurzusok szakmai 

kurzusok, emellett tanulmányi kirándulások is a program részét képezik. A 

kurzusok részletes listája a honlapon megtalálható. 

 

3. Xi’an International Studies University 
 

a. Helyszín: Xi’an, Kína 

b. Jelentkezési határidő: 2019. július 16. 

c. Nyári egyetem időtartama: 2019. július 16. – 2019. augusztus 13. 

d. A nyári egyetem költségei: 670 USD (ez az összeg tartalmazza a jelentkezési díjat, 

a kurzus költségét) a szállásköltség kb. 270 USD 

e. Weboldal: https://m.cucas.edu.cn/course/detail?sid=63&id=20921  

f. Tájékoztatás: A nyári egyetem kínai nyelvi kurzusokat tartalmaz. A kurzusok 

részletes listája a honlapon megtalálható. 

https://summer.korea.ac.kr/all/src/main/main.php
http://io.binus.ac.id/2019/04/08/summer-programs-sme-business-in-indonesia-2019/
http://io.binus.ac.id/2019/04/08/summer-programs-sme-business-in-indonesia-2019/
https://m.cucas.edu.cn/course/detail?sid=63&id=20921


 

 

4. National Chengchi University 
 

a. Helyszín: Tajpej, Tajvan 

b. Jelentkezési határidő: 2019. május 03. 

c. Nyári egyetem időtartama: 2019. július 07. – 2019. augusztus 03. 

d. A nyári egyetem költségei: 150 USD (jelentkezési díj); Kínai nyelvtanfolyam: 570 

USD; angol nyelvű kurzusok esetén: 2 kurzus – 750 USD (a kurzus költsége) illetve 

a szállásköltség kb. 550 USD 

e. Weboldal: 

http://nccuoic.nccu.edu.tw/summerschool/english/donwload/NCCU_ISS_Brochur

e.pdf vagy https://uni-bge.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/Keleti-Uzleti-

Akademiai-Kozpont/Felhivasok/Aktualis-palyazatok/Nyari-egyetemi-

palyazat/NCCU_ISS_Brochure.pdf  

f. Tájékoztatás: A nyári egyetemen 10 kurzusból lehet választani. A kurzusok szakmai 

kurzusok. A kurzusok részletes listája a honlapon megtalálható. 

 

5. Mahidol Univeristy Summer School 2019 
 

a. Helyszín: Bangkok, Thaiföld 

b. Jelentkezési határidő: 2019. május 15. 

c. Nyári egyetem időtartama: 2019. június 30. – 2019. július 12. 

d. A nyári egyetem költségei: 800 USD (a kurzus költsége) illetve a szállásköltség kb. 

260 USD 

e. Weboldal: http://www.op.mahidol.ac.th/orir/sawasdee.html  

f. Tájékoztatás: A nyári egyetemen két modul közül lehet választani: 1. Kultúra 

(Iszlám és kínai kultúra Thaiföldön; Etnikai és multikulturális kapcsolatok; A politika 

hatása a thai kultúrára; Kelet és Nyugat találkozása; stb.); 2. Gasztroturizmus (Thai 

gasztrotörténelem; Thai étel, mint orvosság; Gasztroturizmus menedzsment; stb.) 

Emellett tanulmányutak is színesítik a programot. A kurzusok részletes listája a 

honlapon megtalálható. 
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