
 

MIÉRT AZ OBIC?

BGE hallgatóként csak látogass el hivatalos
 
 
 
 
 
Innen, valamint Facebook oldalunkról mindig
az elsők között értesülhetsz legújabb
felhívásainkról, pályázatainkról. 

HALLGATÓINK 
MONDTÁK

 

"Ha a jövőben alkalmam 
adódik Dél-Koreában vagy 

egy koreai érdekeltségű 
cégnél dolgozni, a 

megszerzett nyelvtudásomat 
hasznosítani tudom. Ráadásul 

szerettem az órákon részt 
venni, hisz' koreaiul tanulni jó 

móka."

Elkötelezettség

Együttműködés

Keleti fókusz

Kutatás

Tudásvágy
 Interkulturális érzékenység 

www.facebook.com/obicbbs

honlapunkra.

Mi azt tartjuk szem előtt, hogy a jövő 
szakemberei között minél többen beszéljenek 
kelet-ázsiai nyelveket és ismerjék a kelet-
ázsiai országok kultúráját, gazdaságát.
Ehhez igyekszünk változatos lehetőségeket 
biztosítani kifejezetten a BGE hallgatóinak.

HOGYAN 
CSATLAKOZHATSZ?

VÁRUNK TÉGED IS 
AZ OBIC KÖZÖSSÉGBE!

We take you 

to the Orient

 

 

 

 

www.obic-bbs.hu
 
 

A kint töltött év egy életre 
szóló kaland volt a számomra. 
Megmásztam a Fuji-t, Japán 
legmagasabb hegyét és még 

sok fantasztikus helyre 
eljutottam az új barátaim révén.

A kínai utazás során nem
 csak a nyelvtudásom fejlődött, 

de bepillantást nyertem a 
csodálatos kínai kultúrába. 

Tapasztalataimat mint kulturális 
közösségszervező szakmai 

pályafutásom során is 
kétségkívül kamatoztatni tudom.

Ha a jövőben alkalmam 
adódik Dél-Koreában vagy

egy koreai érdekeltségű cégnél 
dolgozni, a megszerzett 

nyelvtudásomat hasznosítani 
tudom. Ráadásul szerettem az 

órákon részt venni, hisz' koreaiul 
tanulni jó móka.

(Müller Márk)

(Hajdu Anett)

(Velky Mirtill)



OBIC
A Keleti Üzleti Akadémiai Központot (Oriental
Business and Innovation Center - OBIC)
2016-ban a Budapesti Gazdasági Egyetem,
Alkalmazott Tudományok Egyeteme (BGE) és
a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hozta létre.

MI KÖZELEBB HOZZUK 
A TÁVOL-KELETET!

 
   obic@uni-bge.hu

www.obic-bbs.hu
1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

こんにちは

안녕하세요

Xin chào!

Selamat Siang!

你好

MIT IS CSINÁLUNK?
Ingyenes keleti nyelvtanfolyamokat 
biztosítunk a BGE hallgatóinak japán,
kínai, koreai, indonéz (bahasa) és
vietnámi nyelvekből.
 
Hallgatói mobilitási ösztöndíjunkkal 
kelet-ázsiai országokban vehetsz részt
külföldi részképzésen.
 
Két féléves távol-keleti interkulturális
menedzsment tréningünk elvégzésével
oklevelet szerezhetsz.
 
Minden nyáron különböző kelet-
ázsiai  nyári egyetemeken való részvé-
telhez ajánlunk fel ösztöndíjat.
 
Változatos szakmai és kulturális 
rendezvényeket, workshopokat szerve-
zünk, támogatjuk a Kelet-Ázsiával
kapcsolatos kutatásokat.
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Fotó: Varga Nikoletta Ágnes


