
Megpályázható online nyári egyetemek információi 2021 
 

 

 

1. BINUS University 

a) Market Entry Strategy to Indonesia 

 

a. Jelentkezési határidő: 2021. június 26. 

b. Nyári egyetem időtartama: 2 hét; 2021. július 26. – augusztus 7. 

c. Weboldal: https://io.binus.ac.id/international-students/post/market-entry-

strategy-to-indonesia-2021/  

d. Tájékoztatás: A jelentkezők képességeinek felmérése érdekében interjúra kerülhet 

sor június 28. és július 2. között az egyetem szervezésében. Az online órák az 

indonéz kultúrát, történelmet és nyelvet fedik le kiegészülve a Market Entry 

Strategy to Indonesia modullal, mely olyan előadásokat tartalmaz, mint Doing 

Business in Indonesia, Export Modes és Product and Service Decisions. 

Vállalatokhoz, illetve kulturális látványosságokhoz szervezett virtuális túrák is 

várhatók. 

 

b) Imagine Indonesia: Puntang Coffee Story 

 

a. Jelentkezési határidő: 2021. július 24. 

b. Nyári egyetem időtartama: 5 nap; 2021. augusztus 23-27. 

c. Weboldal: https://io.binus.ac.id/international-students/post/imagine-indonesia-

puntang-coffee-story-2021/ 

d. Tájékoztatás: A jelentkezők képességeinek felmérése érdekében interjúra kerülhet 

sor július 26-30. között az egyetem szervezésében. Az online órák az indonéz 

kultúrát, történelmet és nyelvet fedik le. Egy puntangi kávéültetvényre és egy 

kávéipari céghez szerveznek virtuális túrákat. 

 

2. Mahidol University 

Sawasdee Thailand Virtual Summer Program 

 

a. Jelentkezési határidő: 2021. május 15. 

b. Nyári egyetem időtartama: 2 hét; 2020. július 1-14. 

c. Weboldal: https://op.mahidol.ac.th/ir/sawasdee-summer-2021/ 

d. Tájékoztatás: A program élő online és előre felvett órák, foglalkozások és 

kirándulások keveréke. Az előadások többek között a következő témákat fedik le: 

Introduction to Thailand and Thai Culture, Introduction to Thai Food, Urban 

Culture and Digital Culture in Thailand, Ethnic and Multicultural Relations. 
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3. National Chengchi University 

International Summer School - Virtual English-taught Program 

 

a. Jelentkezési határidő: 2021. május 10. 

b. Nyári egyetem időtartama: 1,5 hét; 2021. július 5-14. vagy július 19-28. 

c. Weboldal: https://nccuiss.nccu.edu.tw/  

d. Tájékoztatás: A nyári egyetemen egy angol nyelvű szakmai kurzust lehet választani 

(9 választási lehetőség, pl. Taiwan's External Relations, Taiwan's Political 

Development). A kínai nyelvtanfolyam nem pályázható. Órákon kívüli, online 

programokon való részvételre is lesz lehetőség. 
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