
   

 

FELHÍVÁS 
 

ONLINE NYÁRI EGYETEMEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázatot hirdet a BGE hallgatói számára online nyári egyetemi 

programban való részvételre 2021 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 egy kelet-ázsiai felsőoktatási intézmény online nyári egyetemén vegyenek részt. E kiírás 

keretében pályázatot a következő távol-keleti felsőoktatási intézmények programjaira lehet beadni 

a 2021-es év nyári időszakára vonatkozóan: 

• BINUS University, Indonézia 

• Mahidol University, Thaiföld 

• National Chengchi University, Tajvan 

Idén az elhúzódó járványhelyzetre való tekintettel a nyári egyetemi részvételre rendhagyó módon –

virtuális formában – kerül sor, kiutazás nélkül. 

 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

 

A pályázat tárgya nemzetközi nyári egyetemi ösztöndíj. Az ösztöndíj fix: a program díjának 

finanszírozását tartalmazza. 

A választható egyetemi programok részleteit az alábbi melléklet tartalmazza. 

 

 

 

https://www.obic-bbs.hu/_files/200001950-974799747b/Ny%C3%A1ri%20egyetem_mell%C3%A9klet%202021.pdf


 

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. 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 

Az alábbi online űrlap kitöltése és a felületre való szükséges dokumentumok feltöltése kötelező. A 

jelentkezés során csak egy programot lehet megpályázni. 

Dokumentumok: 

1. Önéletrajz angolul; 

2. Leckekönyv (angol verziója); 

3. Nyelvtudást igazoló dokumentumok; 

4. Motivációs levél angolul, amely részletezi a pályázó szakmai céljait, melyhez a programon 

való részvétel hozzájárulhat (illetve a National Chengchi University esetében tartalmazza az 

elvégezni kívánt kurzust is); 

5. Nyilatkozat többletpontokról (további információ a pontrendszerről itt). 

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 

 

Legkésőbb 10 nappal a program befejeződése után a részvételről készült írásos hallgatói beszá-

molót, 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 programdíjat a kedvezményezettnek vissza kell téríteni. 

Az adatkezelési szabályzat elfogadása a pályázat feltétele. A nyári egyetemet követően a Keleti Üzleti 

Akadémiai Központ felkérheti a hallgatót prezentáció megtartására.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 25. 

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

 

A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2021. április 30. 

 

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

https://www.obic-bbs.hu/jelentkezes-nyariegyetem/
https://www.obic-bbs.hu/_files/200001949-2ddc82ddcb/OBIC%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20pontrendszer.pdf
mailto:obic@uni-bge.hu

