
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Korea Advanced Institute of Science and 

Technology (KAIST/Dél-Korea)  és a BME között fennálló kétoldalú kapcsolat keretében meghirdeti az alábbi 

hallgatói részképzési programot és a vele járó tandíjmentes félévet magyar állampolgárságú, nappali 

tagozatos hallgatói számára. 

 

Pályázhatnak: A BME mérnökprogram, a TTK és a GTK karának azon aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatói, akik minimum egy teljes lezárt tanévvel rendelkeznek. 

Keretszám:  max. 2 fő 5-5 hónapra 

Időtartam:  1 félév (2020/2021. I. /őszi/ félév) 

 

Feltételek:  

 a BME-re beiratkozott hallgatói státusz 

 https://io.kaist.ac.kr/menu/io.do?mguid=72CD2D0A-21E5-E511-940C-2C44FD7DF8B9 

 min. 1 lezárt tanév 

 min. GPA 3.0 a jelentkezés idején (GPA = a magyar felsőoktatási rendszer szerinti súlyozott 

tanulmányi átlag; a KAIST esetében 4.3-as skála!) 

 min. TOEFL iBT(80) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte 

 a tanulmányi céloknak megfelelő kurzus(ok) kiválasztása a jelentkező felelőssége! 

 kizárólag kurzus részvételre van lehetőség, diploma/szakdolgozatírás/kutatás nem lehetséges! 

 

Formai követelmények: 

 kitöltött és aláírással ellátott pályázati adatlap (elérhető a pályázati oldalon!) 

 a feltételeknek megfelelő nyelvvizsga másolata 

 igazolás esetleges szakmai- vagy közösségi munkáról, sporttevékenységről 

 angol nyelven: 

o hallgatói jogviszonyigazolás 

o az eddigi tanulmányi eredményeket tartalmazó hivatalos tanulmányi dokumentum 

(=Transcript of Records); ha van, további egyetemről is 

o oktatói ajánlás (nincs formai megkötés) 

o szakmai önéletrajz (n. f. m.) 

o motivációs levél, amelyből egyértelműen kiderül, miért pályázik a KAIST-ra (n. f. m.) 

o előzetes tanulmányi terv (n. f. m.; használható az Erasmus+-os formula is!) 

 

A pályázati anyagot egy példányban papír alapon személyesen (vagy megbízott útján) és egy PDF 

dokumentumban e-mailen keresztül kell a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán leadni. 

 

A pályázatok elbírálása az Európán kívüli hallgatói részképzés pontozási rendszere alapján történik, amely a 

pályázati oldalon érhető el.  Amennyiben az érvényesen leadott pályázatok száma indokolttá teszi (pl. keretszám 

túllépés, különöző karokról érkező jelentkezések), kari rangsorolás, illetve különböző karokról érkező 

pályázatok esetén nemzetközi bizottsági döntés születik (kari koodinátorok és az NKI munkatársai). 

 

Egyéb: a nyertes pályázók Campus Mundi ösztöndíj megpályázására lehetnek jogosultak, amennyiben ez a 

lehetőség a Tempus Közalapítvány (TKA) által újra meghirdetésre kerül (jelenleg felfüggesztés alatt áll). Ehhez 

legalább 4,5 (!) kumulált korrigált kreditindex szükséges** (bővebb információ az NKI  és a TKA honlapján). 

 

Sikeres pályázás esetén a jelentkezőt a BME koordinátora hivatalosan nominálja (=lejelenti) az KAIST 

hallgatói csere programjába legkésőbb április 1-ig. A jelentkezési anyagokat nem küldjük ki papír alapon, a 

hallgatónak önállóan kell jelentkezie az egyetem online rendszerén keresztül, amelyre 2020. máricus 1. és 2020. 

áprius 15. között lesz lehetősége. 

 

A pályázatok leadási határideje és helyszíne: 

2020. március 16., 15:00  

(Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, R ép. 101.)   

 

További információ a pályázással kapcsolatban: Lafferton Luca, lafferton.luca@mail.bme.hu. 

 

Budapest, 2020. február 11.     

Sikeres pályázást kíván a BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága! 
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