
 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok 

Igazgatósága (NKI) a Vanderbilt Universityvel (VU, Nashville, Tennessee, USA) fennálló kétoldalú 

kapcsolat keretében meghirdeti az alábbi hallgatói részképzési programot és a vele járó tandíjmentes félévet a 

2019/20-as tanév tavaszi félévére. 

 

Bővebb információ a VU részképzéséről ITT érhető el! 

 

Pályázhatnak:   A BME bármely aktív hallgatói jogviszonyban álló BSc mérnökhallgatója (kivéve: ÉPK!) 

Keretszám:    max. 7 fő 1 félévre  

Időtartam:    1 félév 

 

Feltételek:   

 a BME-re beiratkozott hallgatói státusz 

 nem angol anyanyelvű jelentkező esetén nyelvi igazolás: internet alapú TOEFL (minimum 100 pont),  

IELTS nyelvvizsga (7.0) vagy PTE vizsga (70 pont) 

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

jelentkezés idején 

 legalább 3,5 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  

 a feltételeknek megfelelő nyelvvizsga másolata (amennyiben pályázáskor nem áll rendelkezésre, 

bármilyen legalább B2 nyelvvizsgával pótolható, azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén a 

jelentkező legkésőbb a fogadó intézmény jelentkezési határidejéig az előírt nyelvvizsgát be tudja 

mutatni) 

 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 oktató ajánlás 

o önéletrajz 

o motivációs levél 

o előzetes tanulmányi terv 

 

A pályázati anyagot egy példányban személyesen (vagy megbízott útján) és e-mailen keresztül kell a 

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságon leadni. 

 

A pályázatok elbírálása az Erasmus+ pontozási rendszer alapján történik, amely ITT 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 VU BSc programjában való részvételre, illetve e-

mailen és papír alapon is kiküldi a jelentkezési anyagokat a VU-nak. 

 

Leadási határidő és helyszín: 

2019. augusztus 5. 15:00, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság, R ép. 1. em. 101/1.    

 

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

 

 

Budapest, 2019. július 12. 

 

Sikeres pályázást kíván a BME Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága! 

https://www.vanderbilt.edu/geo/exchange/
https://pearsonpte.com/the-test/format/
http://nki.bme.hu/CampusMundi
https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
../../../2018_19%20TANEV/KIMENO%20MOBILITAS/EGYEB_KIMENO/NKI_adatlap_osztondijakhoz.doc
https://kth.bme.hu/document/2146/original/ERASMUS_egys%C3%A9ges%20pontoz%C3%A1si%20rendszer_2019-20_Final.pdf
mailto:lafferton.luca@mail.bme.hu

