
 

FELHÍVÁS 

HALLGATÓI MOBILITÁSI PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ hallgatói mobilitási pályázatot hirdet meg a BGE hallgatói számára 

a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére. 

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. Az OBIC általános célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése a kelet-

ázsiai régió tapasztalatainak megértésén keresztül. Ennek keretében az OBIC lehetőséget nyújt a BGE 

hallgatóinak, hogy hallgatói mobilitási pályázatban vegyenek részt. 

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 BGE 

hallgatóinak, hogy kelet-ázsiai felsőoktatási intézményekben egy féléven keresztül egyetemi, főiskolai 

tanulmányokat folytassanak. E kiírás keretében a BGE következő országokban található 

partneregyetemeire irányuló mobilitásra lehet pályázatot beadni a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére 

vonatkozóan: 

 Dél-Korea, 

 Indonézia, 

 Japán, 

 Kína (kontinentális Kína és Tajvan), 

 Thaiföld, 

 Vietnam. 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA: 

A pályázat tárgya hallgatói mobilitási ösztöndíj 5 fő részére 3 vagy 4 hónapra. Az ösztöndíjat a 

célországban szállásdíjra, utazási és megélhetési költségek finanszírozására, valamint az esetleges tandíj 

finanszírozására lehet fordítani. Amennyiben vízumra van szükség, akkor annak költségei a pályázót 

terhelik. A pályázó köteles saját maga számára utazási és egészségbiztosítást kötni. 

A hallgatói mobilitás egy szemeszterre terjedhet ki, de az ösztöndíj csak 3 vagy 4 hónapra adható, mely 

időszakot kint kell tölteni (tört hónap nem számítható be). 

Az ösztöndíj havi összegét a következő táblázat tartalmazza: 

Alacsonyabb közepes 

jövedelmű országok 

Magasabb közepes jövedelmű 

országok 
Magas jövedelmű országok 

Indonézia, Vietnam Kínai Népköztársaság, Thaiföld Dél-Korea, Japán 

310.000 Ft/hó 330.000 Ft/hó 350.000 Ft/hó 

https://obic-bbs.hu/_files/200000304-07c5b08c10/Partneregyetemek_%C3%BAj.pdf


 

PÁLYÁZÓK KÖRE 

Pályázhat a BGE minden magyar állampolgárságú, alapképzésben vagy mesterképzésben 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. 

(Elsőéves, mesterképzésben részt vevő hallgató esetében a BSc tanulmányainak átlagát kell 

bemutatnia.) 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

A következő linken elérhető űrlap kitöltése és a felületre való szükséges dokumentumok feltöltése 

kötelező: 

1. Szakmai önéletrajz (angolul); 

2. Leckekönyv (angolul, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály által aláírva és lepecsételve); 

3. Nyelvtudást igazoló dokumentumok; 

4. Motivációs levél angolul, amely részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek illeszkedését a 

pályázó továbbtanulási terveibe; 

5. Fogadó nyilatkozat a célország akkreditált felsőoktatási intézményéből, amely tartalmazza a 

szemeszter kezdési és befejezési időpontját; 

6. A tervezett tanulmányok részleteit tartalmazó dokumentum; 

7. Nyilatkozat arról, hogy más forrásból származó összeget (ösztöndíjat) nem vesz igénybe a 

pályázó vagy igénybevétel esetén annak forrásáról és összegéről. 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 

A hallgatóknak a külföldi tartózkodás alatt legalább négy kurzust kell sikeresen elvégezniük. A 

tantárgyaknak kapcsolódniuk kell a hallgatók szakjához. Egy nyelvi tantárgy beszámítható a teljesített 

tárgyak körébe, de sporttantárgy nem. Legkésőbb 30 nappal a hazatérés után el kell juttatni a Keleti 

Üzleti Akadémiai Központnak a tantárgyak sikeres elvégzését igazoló dokumentumokat és azok 

fordításait, a beszállókártyákat, valamint egy öt oldal terjedelmű hallgatói beszámolót. 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. december 6. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

A pályázatról való döntés határideje: 2019. december 20. 

További felvilágosítás kérhető az OBIC munkatársaitól a következő e-mail címen: obic@uni-bge.hu  

A támogatás kiutalására a döntés elfogadását követő adminisztratív lépések, illetve szerződéskötés után 

kerülhet sor. 

https://www.obic-bbs.hu/jelentkezes3/
mailto:obic@uni-bge.hu

