
 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Vanderbilt University-vel 

(Nashville, Tennessee, USA) fennálló kétoldalú kapcsolat keretében meghirdeti az alábbi 

hallgatói részképzési programot és a vele járó tandíjmentes féléve(ke)t. 

Bővebb információ: http://www.vanderbilt.edu/catalogs/undergrad/UGAD.pdf#ecou 
„Exchange students will be granted a full-tuition scholarship, and will only be expected to pay for housing 

($4514 per semester), student activity fees ($515 per semester), health insurance ($1463 per semester – may be 

waived if sufficient health insurance is already provided based on Vanderbilt’s requirements: 

http://www.vanderbilt.edu/student_health/student-health-insurance/waiving-gallagher-koster-insurance), 

books/supplies ($650 per semester), the one-time transcript fee ($30, which guarantees access to transcripts for 

life) and a meal plan (ranges between $1425 per semester and $2395 per semester). These cost-estimates may 

be found on the Student Accounts website: http://www.vanderbilt.edu/stuaccts/fees/returning-estimate.php, 

although you should estimate a 5% increase for the next academic year.” 

 

Pályázhatnak: A BME bármely aktív hallgatói jogviszonyban álló BSc mérnökhallgatója, aki 

vállalja, hogy a kinttartózkodás ideje alatt is aktív hallgatói jogviszonyban lesz 

Keretszám:  1 fő, 1 félévre 

Időtartam:  1 félév, 2013/2014 tavasz 

 

Feltételek:   

 Pontozási irányelvek a külföldi egyetemekre benyújtott pályázatokhoz 

 A fogadó egyetem által támasztott feltételek: 

„Minimum Eligibility Requirements: 

• Currently enrolled as an undergraduate at a partner institution of Vanderbilt 

University (such as BME) 

•  Score a minimum of 100 on the Internet Based TOEFL (250 computer test) or a 

6.5 on the IELTS 

• Have a minimum GPA of 3.0 (B-average) overall and in the intended discipline of 

study at Vanderbilt” 
 

Formai követelmények a fenti pontozási irányelvekben előírtakon felül: 

 hallgatói jogviszony igazolás – angol nyelven 

 oktató ajánlás – angol nyelven 

 önéletrajz – angol nyelven 

 motivációs levél– angol nyelven 

 

A pályázati anyagot egy példányban személyesen a Támpont Irodában kell leadni. 
  

Leadási határidő és helyszíne: 

2013. június 24. 15:15 
(TÁMPONT Iroda, R. épület, földszint)       

 

Budapest, 2013. május 21. 

      

    

Sikeres pályázást kíván a BME Erasmus és Csereprogramok Iroda 

 

http://www.vanderbilt.edu/catalogs/undergrad/UGAD.pdf#ecou
http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/fm/palyazat/kuelfoeldi-oesztoendij/pontozasi-iranyelvek.php

