
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a University of Technology, Sydney-vel fennálló kétoldalú kapcsolat 

keretében meghirdeti az alábbi hallgatói részképzési programot és a vele járó tandíjmentes félévet és 10 000 ausztrál dollár 

ösztöndíjat magyar állampolgárságú, legalább harmadéves (150 megszerzett kredit) nappali tagozatos hallgatói 

számára. 

 

Pályázhatnak: bármely mérnökprogram és/vagy a gazdaságtudományok területén folytatott tanulmányok BME hallgatói* 

Keretszám:  1 fő 

Időtartam:  1 félév, kezdete 2015 augusztus  

Feltételek:   

 Az alábbi feltételeknek megfelelő nemzetközi  nyelvvizsga: 

 

“The student is considered to have sufficient English language proficiency to study as an exchange or study abroad student at 

UTS without further language assistance. This decision would be based on the students being assessed as having the 

following equivalent English language assessment: 

1. IELTS  - 6.5 (and 6.0 in writing) or above  

 
2. TOEFL - TOEFL 231 and 4.5 in writing (CB), 90 IBT and 21 writing (IB) 575 4.5 writing(PB) “ 

Az kinttartózkodással kapcsolatos költségek egésze (útiköltség, biztosítás, szállás) a hallgatót terheli. 

 

Minimálisan megszerzendő kreditérték: 12. 

 

*A UTS-en kizárólag a Faculty of Business, gazdasági illetve menedzsment témájú kurzusai hallgathatók. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Formai követelmények (minden dokumentumot angolul kérünk): 
 a jelölt önéletrajza (Neptun kód megjelölésével) 

 motivációs levele, melyből egyértelműen kiderül, miért pályázik a UTS-re 

 akadémiai eredményeinek egésze hiteles angol nyelvű fordításban 

(http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/gyik/#lkvford) 

 nemzetközi nyelvvizsga igazolás (a min.követelményeknek megfelelő     

eredménnyel - megléte ajánlott, de enélkül is érvényes a pályázat, nyertes pályázat esetén, az intézménybe 

történő jelentkezéskor azonban már rendelkezni kell vele) 

 két oktatói ajánlás angol nyelven 

 1 igazolványfénykép 

 kitöltött pályázati adatlap (magyar nyelven, kth.bme.hu>>Külföldi részképzés>>Egyéb ösztöndíjlehetőségek 

oldalról letölthető) 

 

A pályázati anyagot két példányban kérjük, amelyből az egyik lehet másolat.  

  

Leadási határidő és helyszíne:  

2015. március 10., 15:15 
(TÁMPONT Iroda, R. épület, földszint)       

UTS információ: www.uts.edu.au  

 

Interjú várható időpontja és helyszíne:  

2015. március 27. 

             (Hotel Intercontinental, Budapest, V. kerület, Apáczai Csere János u. 12-14.) 

Elbíráló:  Az UTS képviseletében Dr. Matolcsy Zoltán (Dept. of Accountancy)  

http://datasearch.uts.edu.au/business/staff/details.cfm?StaffId=53 

 

 
Budapest, 2015. február 2. 

Sikeres pályázást kíván az Erasmus Iroda 

http://www.uts.edu.au/

