
   

 

FELHÍVÁS 
 

NYÁRI EGYETEMEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázatot hirdet a BGE hallgatói számára ösztöndíjas nyári 

egyetemi programban való részvételre 2022 nyarára. 

 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center, OBIC) 2016-ban jött létre 

a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködésében, az MNB 

támogatásával. A Keleti Üzleti Akadémiai Központ általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai 

nyelveket beszélő, a kelet-ázsiai országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek 

(közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében a Keleti Üzleti 

Akadémiai Központ lehetőséget nyújt a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak, hogy kelet-ázsiai 

nyári egyetemi programon vegyenek részt. 
 

 

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS CÉLJA 

 

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon Magyarország és a kelet-ázsiai régió közötti oktatási, kutatási, 

kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, valamint a hallgatók térséggel és fenntarthatósággal 

kapcsolatos, szakmai ismereteinek bővítéséhez. Ennek keretében a pályázat lehetőséget nyújt a BGE 

hallgatóinak, hogy a thaiföldi Mahidol University által szervezett Sawasdee Thailand nyári egyetemi 

programon vegyenek részt 2022. június 26. – július 13. között. Az ösztöndíj a partnerintézmény „Resilient 

Life & Sustainable Society” című moduljára szól. 

További információ a nyári egyetemről ebben a dokumentumban található. 

 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

 

A pályázat tárgya nemzetközi nyári egyetemi ösztöndíj. Az ösztöndíj fix: tartalmazza a repülőjegy és a 

program díjának finanszírozását, valamint a szállást (kivéve az első éjszakát). 

Az ösztöndíj nem tartalmazza: a vízumot, az étkezéseket, a min. 20.000 USD fedezetű (Covid-19 kezelési 

és karantén költségeket is fedező) egészségbiztosítást és a thai „Test and Go” beutazási program 

költségeit (kb. 50.000 Ft/fő). 

A „Test and Go” program teljeskörű beoltottság esetén könnyített beutazást jelent Thaiföldre. Feltételei: 

a megfelelő biztosítás mellett az előzetes belépési engedély, az 1 napos SHA+ vagy SHA+ Extra hotelben 

előre lefoglalt és kifizetett szállás, PCR teszt érkezéskor, reptéri transzfer, végül pedig a thaiföldi 

tartózkodás 5. napján gyorsteszt önálló elvégzése. 

 

 

 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/ad9cf2e2df675fff4c6e64414fc8ae14/200002828-a7bfda7bff/SWD2022_July_Resilient%20Life%20%20Sustainable%20Society.pdf?ph=450916c867


 

Pályázhat a BGE minden alapképzésén vagy mesterképzésén tanuló, nappali és levelező munkarendű, 

aktív státuszban lévő hallgatója finanszírozási formától függetlenül, aki alapképzés esetén legalább 60, 

mesterképzés esetén legalább 26 kreditet szerzett és legalább középszintű angol nyelvtudással 

rendelkezik. A kreditek meglétét a jelentkező hallgatónak a pályázat benyújtásának időpontjában kell 

tudnia igazolni. 

A Thaiföldre való könnyített beutazási szabályok kihasználásának érdekében csak teljesen beoltott 

hallgatók pályázhatnak a programra. Elfogadott oltások: Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, 

Moderna, Sinopharm, Sputnik V, Covaxin, Novavax/Nuvavocid, Medigen. Szükséges a legalább két 

dózissal való beoltottság (kivéve az egydózisú Johnson & Johnsont). A vegyes oltás megengedett. 

Amennyiben valaki rendelkezik gyógyultsági igazolással, szükséges a fertőzés utáni legalább egy oltás 

felvétele a részvételhez. 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 

Az alábbi linken elérhető űrlap kitöltése és a szükséges dokumentumok felületre való feltöltése kötelező: 

1. Szakmai önéletrajz angolul; 

2. Leckekönyv angolul (a Hallgatói Ügyfélszolgálati Csoport által aláírva és lepecsételve); 

3. Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok); 

4. Motivációs levél angolul, amelyben a pályázó részletezi a kért támogatás célját, illetve ennek 

illeszkedését a továbbtanulási terveibe; 

5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik-e többletpontokkal az OBIC pályázati 

pontrendszere alapján, és hogy az OBIC ösztöndíjának elnyerése esetén más, magyar vagy uniós 

forrásból származó összeget (ösztöndíjat) nem vesz igénybe a pályázó (ennek célja a kettős 

finanszírozás elkerülése). 

 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI 

 

A hazatérés után, legkésőbb 2022. július végéig a nyári egyetemi részvételről készült írásos hallgatói 

beszámolót, valamint a nyári egyetemi program sikeres elvégzését igazoló dokumentumokat el kell 

juttatni az OBIC-nak. A feltételek nem teljesítése az OBIC további pályázataiból való kizárást vonja maga 

után, illetve a nyári program kifizetett díját a hallgatónak vissza kell térítenie az OBIC számára. 

Az adatkezelési szabályzat elfogadása a pályázat feltétele. A kiutazáshoz elengedhetetlen az olyan 

érvényes útlevél, amely legalább 2022. december végéig érvényes. A nyári egyetemet követően az OBIC 

felkérheti a hallgatót prezentáció megtartására.  

A nyári egyetemi program során lehetőség van a kint tartózkodásról való rendszeres beszámolásra blog 

és/vagy vlog formájában. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 24. 

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

 

A pályázatról való döntés 2022. április végéig várható. 

További felvilágosítás kérhető az OBIC munkatársaitól a következő e-mail címen: obic@uni-bge.hu  

https://www.obic-bbs.hu/jelentkezes-nyariegyetem/
https://www.obic-bbs.hu/beszamolok-interjuk-nyar/
https://www.obic-bbs.hu/beszamolok-interjuk-nyar/
mailto:obic@uni-bge.hu

