
 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok 

Igazgatósága (NKI) a brazíliai Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) egyetemmel 

fennálló kétoldalú kapcsolat keretében meghirdeti az alábbi hallgatói részképzési programot és a vele járó 

tandíjmentes félévet a 2020/21-es tanév őszi félévére. 

 

Bővebb információ ITT érhető el az „Exchange Program” címszó alatt (Factsheet, Application Form)! 

 

Pályázhatnak:  A BME bármely karának azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, akik 

minimum egy lezárt tanévvel rendelkeznek (legkésőbb a mobilitás megkezdésekor)! 

Keretszám:  max. 1 fő 1 félévre 

Időtartam:  1 félév (2020 augusztus eleje -2020 december eleje) 

 

Feltételek:   

 a BME-re beiratkozott hallgatói státusz 

 nem angol anyanyelvű jelentkező esetén nyelvi igazolás (B2 szint), továbbá portugál, esetleg spanyol 

nyelvtudás erősen ajánlott! 

 minimum 3.0-s összegzett GPA (a magyar felsőoktatási rendszer szerinti súlyozott tanulmányi átlag) a 

jelentkezés idején 

 legalább 4-es kumulált korrigált kreditindex a Campus Mundi (CM) ösztöndíj megpályázásához 

(bővebb információ az NKI  és a Tempus Közalapítvány (TKA) honlapján) 

 

Formai követelmények: 

 kitöltött és aláírással ellátott pályázati adatlap az NKI weboldalán érhető el 

 a feltételeknek megfelelő nyelvvizsga másolata 

 igazolás esetleges szakmai- vagy közösségi munkáról, sporttevékenységről 

 angol nyelven: 

o hallgatói jogviszony igazolás 

o az eddigi tanulmányi eredményeket tartalmazó hivatalos transcript (ha van, korábbi egyetemről is!)  

o egy oktatói ajánlás (nincs formai megkötés) 

o önéletrajz (n. f. m.) 

o motivációs levél (n. f. m.) 

o előzetes tanulmányi terv (n. f. m.) 

 

A pályázati anyagot e-mailen keresztül kérjük elküldeni a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára! 

 

A pályázatok elbírálása pontozási rendszer alapján történik, amely az NKI weboldalán érhető el.  Amennyiben 

az érvényesen leadott pályázatok száma azt indokolttá teszi (pl. keretszám túllépés, különöző karokról érkező 

jelentkezések), az eredményről kari rangsorolás, illetve különböző karokról érkező pályázatok esetén 

nemzetközi bizottság dönt (kari koodinátorok és az NKI munkatársai). 

 

Sikeres pályázás esetén a jelentkezőt a BME nominálja a PUC Minas hallgatói csere programjában való 

részvételre, majd elküldi a hallgatói jelentkezést a partnernek esetlegesen szükséges további csatolandó 

dokumentumokkal május 15-ig. 

 

Leadási határidő: 

2020. május 4. 15:00 

 

További információ a pályázással kapcsolatban: 

Lafferton Luca, lafferton.luca@mail.bme.hu 

 

Budapest, 2020. április 2. 

 

 

Sikeres pályázást kíván a BME Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága! 

http://portal.pucminas.br/ari/index_padrao.php?pagina=2308
http://nki.bme.hu/CampusMundi
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
http://nki.bme.hu/europan-tuli-hallgatoi-reszkepzes
http://nki.bme.hu/europan-tuli-hallgatoi-reszkepzes
mailto:lafferton.luca@mail.bme.hu

