PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Hokkaido Universityvel, fennálló kétoldalú kapcsolat
keretében meghirdeti az alábbi hallgatói részképzési programot és a vele járó tandíjmentes félévet magyar
állampolgárságú, legalább másodéves nappali tagozatos hallgatói számára.
Bővebb információ („HUSTEP = Hokkaido University Short-Term Exchange Programme”):
https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-englishhustep/
Pályázhatnak:
Keretszám:
Időtartam:

bármely mérnökprogram és a TTK BSc hallgatói
1fő
1 félév (2020/21 ősz)

Feltételek:
 min. 2 lezárt tanév (legkésőbb a mobilitás megkezdéséig)
 min. GPA 3.0 (azaz 3.75-ös átlag a magyar felsőoktatási rendszer súlyozott tanulmányi átlaga szerint)
 min. TOEFL iBT 79 vagy IELTS 6.5
Formai követelmények:






kitöltött adatlap, a nyilatkozat aláírással ellátva
a jelölt szakmai önéletrajza – angol nyelven
motivációs levele, melyből egyértelműen kiderül, miért pályázik a Hokkaido Universityre (Statement of
Purpose) – angol nyelven
a követelményeknek megfelelő nyelvvizsga másolata
két oktatói ajánlás - angol nyelven (nincs formai megkötés)

A pályázati anyagot egy példányban személyesen (vagy megbízott útján) és e-mailen keresztül (lehetőleg egy
fájlban) kell a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán leadni
A pályázatok elbírálása az Erasmus+ pontozási rendszer alapján történik. Amennyiben az érvényesen leadott
pályázatok száma azt indokolttá teszi, kari rangsorolás történik, a különböző karokról érkező pályázatokról pedig
nemzetközi bizottság dönt (kari koodinátorok és az NKI munkatársai).
Sikeres pályázás esetén a BME koordinátora e-mailben és papír alapon is megküldi a hallgató jelentkezését a
Hokkaido University részére további csatolandó dokumentumokkal február 14-i beérkezéssel.
Egyéb: a nyertes pályázók várhatóan a Campus Mundi ösztöndíj megpályázására (vagy egyéb, a japán fél által
felajánlott ösztöndíjra) lesznek jogosultak. A Campus Mundi ösztöndíj részképzési programja jelenleg
felfüggesztés alatt áll, de a Tempus Közalapítvány által kezelt program várhatóan még ebben a hónapban újra
meghirdetésre kerül a 2020/201-es tanévre. Bővebb információ az NKI és a Tempus Közalapítvány (TKA)
honlapján érhető el.
Leadási határidő és helyszín:
2020. február. 3. 15:00, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság, R ép. 1. em. 101/1.
További információ a pályázattal kapcsolatban: Lafferton Luca, lafferton.luca@mail.bme.hu
Budapest, 2020. január 9.
Sikeres pályázást kíván a Nemzetközi Igazgatóság!

