
Felhívás a 2013. tavaszi 9 napos részképzésekre (2013. 

március 15-23
1
.) angol, francia nyelveken az ATHENS 

program
2
 keretében ÖSZTÖNDÍJ támogatással  

 
A képzés minden meghirdetett kurzusra ingyenes. A programot a szervező 

egyetemek támogatják. Az oktatást minden helyszínen kötelező részvételű 

kedvezményes árú kulturális programok kísérik
3
.  

A részvételre pályázni kell. A pályázat az alábbi részeket tartalmazza: 

1. A kitöltött
4
, aláírt jelentkezési lap www.athensprogramme.com   

2. Szakmai önéletrajz a kurzus nyelvén (NEPTUN kód megadásával).  

3. Egy darab oktatói ajánlólevél. 

A pályázatot legkésőbb 2013. január 25. (péntek) 11 

óráig le kell adni BME ERASMUS és 

CSEREPROGRAMOK IRODÁBA (KTH ECSI). 

 
Ösztöndíjra pályázni lehetett a CAMPUS Hungary (CH) program keretében. 

Aki elnyerte a támogatást, annak is ki kell tölteni, határidőre be kell adni a 

fenti dokumentumokat. 

 

Információ azoknak, akik nem pályáztak, vagy nem nyertek a CH program 

keretében. Az útiköltség minden esetben a hallgatót terheli
5
. A BME 3 karán 

(GPK, VIK, TTK) pályázni lehet a szállásköltségre
6
. Amennyiben a GPK

7
, VIK, 

TTK hallgató ösztöndíjra pályázik akkor csatolnia kell a választott kurzus(ok) 

nyelvének ismeretére vonatkozó iratot, és pályázati szándékát jeleznie kell az 

önéletrajzban is. 

 

További részletek: http://tutor.nok.bme.hu , illetve 

www.erasmus.kth.bme.hu , 
 

                                                 
1
 Minimális ott tartózkodás. A hallgató saját költségén természetesen maradhat ennél hosszabb időre is. 

2
 A program rövid bemutatása: 9 napos részképzés 1 kredit pont értékben (2013. március 15-23.) BME 

hallgatóknak, doktoranduszoknak Európa 14 vezető műegyeteme egyikén (Paristech /14 grandes écoles 

parisiennes/, BME Budapest, TU Delft, Isztambuli Egyetem, KU Leuven - UC de Louvain, IST Lisszabon, UP 

Madrid, TU München, Politecnico di Milano, Czech Technical University Prága, Thresszalomiki Egyetem, 

NTNU Trondheim, Varsói Műegyetem és TU Wien). 
3
 Párizsban például a várhatóan 25 EURO részvételi díj magában foglal egy városnézést, két étkezést, vállalati 

találkozót stb. 
4
 A „biztos” felvételhez minimum 3 kurzust kell bejelölni.  

5
 A jegyet célszerű minél hamarabb megvenni.  

6
 A többi  kar hallgatói érdeklődhetnek a Hallgatói Képviseletüknél támogatási lehetőségekről. 

7
 A GPK ösztöndíjra pályázó hallgatóknak további teendői is vannak. Ennek részletei tekintetében vegyék fel a 

kapcsolatot a KTH ECSI-vel. 

http://www.athensprogramme.com/
http://tutor.nok.bme.hu/
http://www.erasmus.kth.bme.hu/


Tájékoztató (rövid): 2013. január 10. (csütörtök) 8:00. H. ép. 46. 


