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GeorgiaTech Ösztöndíj 
 
Naumann-Etienne Foundation pályázatot hirdet a Georgia Institute of Technology-ra 
(www.irp.gatech.edu). A képzésük végén járó hallgatók az alábbi programokra 
jelentkezhetnek: 

 Aerospace Engineering, 
 Mechanical Engineering, 
 Electrical Engineering, 
 Biomedical Engineering, 
 Industrial Engineering, 
 Computer Science. 

 
Az ösztöndíj teljes mesterképzésre szól! 
 
 
Pályázati feltételek: 

 legalább 6 teljesített félév az ösztöndíjat megelőzően 
 kiemelkedő tanulmányi eredmény 
 oktatói ajánlás 
 angol nyelvtudás (TOEFL-TEST legalább 220 pont) 
 részletes tanulmányi terv  
 magyar állampolgárság, 
 GRE és TOEFL vizsgaeredmény (a szükséges pontszámot lásd az intézmény 

honlapján) 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a kitöltött adatlapot, 
 angol nyelvvizsga másolatát, 
 angol nyelvű önéletrajzot, 
 angol részletes tanulmányi terv,  
 angol nyelvű motivációs levelet, 
 három oktatói ajánlást angolul, 
 tanulmányi tervet a teljes mesterképzésre, 
 igazolást az esetleges közösségi munkáról, TDK-ról, sporteredményről. 

 
Leadási határidő: 

2019. október 31. (csütörtök) 12:00 
 

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (NKI):  
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R épület I.em. 101. 
További információ: lafferton.luca@mail.bme.hu  

http://www.irp.gatech.edu/
mailto:lafferton.luca@mail.bme.hu
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A pályázati kiírás tartalmazza a jelentkezéshez szükséges dokumentumok listáját.  

 

Csak hiánytalan pályázati anyagok kerülnek elbírálásra, ezért kérjük a hallgatókat, 

figyelmesen olvassák el a kiírást! 

 

További technikai tudnivalók: 

 

 az adatlapot kérjük számítógéppel kitölteni 

 a személyes adatok között létező, működő elérhetőségek szerepeljenek, 

ellenkező esetben a hallgató értesítése nem biztosított, 

 a pályázati kiírás értelmében az utolsó 6 lezárt aktív félév ösztöndíj 

átlagának feltüntetése kötelező, 

 az átlag igazolásához elegendő a KTH által kiadott igazolás (pecsételve). 

 a szakmai munka, közösségi munka csak abban az esetben kerület 

figyelembevételre, ha arról a pályázó külön írásos igazolást csatolt, 

 csak vizsgabizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás vehető figyelembe 

 
A pályázatok beadása:  
 
A pályázatot 1 nyomtatott példányban, lezárt borítékban és egy PDF dokumentumban 

kell beadni az NKI-ra. A beadott pályázatot Lafferton Luca veszi át. A pályázat 

helyességét és hiánytalanságát, kizárólag a hallgató felel. Kérjük a hallgatókat, hogy a 

pályázati anyagukat ne köttessék be, ne fűzzék össze! 

Az NKI nem vesz részt a pályázatok elbírálásában, azokat csak továbbításra veszi át. 

Kizárólag a határidő lejárta előtt beadott pályázatok kerülnek továbbításra. A határidő 

lejárta után sem újabb pályázat beadására, sem pótlásra nincs lehetőség. Az elbírálás 

eredményéről az NKI vagy az elbírálást végző testület értesíti a pályázókat. Az értékelés 

és rangsorolás részleteiről az NKI nem tud felvilágosítást adni. 

 

Budapest, 2019. 09. 27. 

 

Sikeres pályázást kíván a Nemzetközi Igazgatóság! 
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