
NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK 

– HATÁRTALANUL
BME GTK NEMZETKÖZI NYÍLT NAP

2022.01.28.



Köszöntő

Szalmáné Dr. Csete Mária, 

BME GTK

nemzetközi dékánhelyettes



Nemzetközi 
tapasztalatok 

felértékelődése

Globalizáció az 
üzleti élet 

meghatározó 
tényezője

Munkavállalók 
elvárásai, 

élettapasztalat, 
élmények 

Külföldi és hazai 
képzési, ill. 
ösztöndíj 

lehetőségek 



PROGRAM

17:00 – 17:05
Köszöntő – „Nemzetközi lehetőségek – határtalanul”

Szalmáné Dr. Csete Mária, BME GTK, nemzetközi dékánhelyettes

17:05 – 17:15
ERASMUS+ tanulmányi ösztöndíj és szakmai gyakorlat 

Dr. Tóvölgyi Sarolta, BME GTK, egyetemi adjunktus

17:15 – 17:25
Európán kívüli és további nemzetközi mobilitási lehetőségek 

Terczy Médea, BME NKI, intézményi Erasmus koordinátor

17:25 – 17:30 Kérdések és válaszok

17:30 – 17:35
Nemzetközi események                           

Barna Orsolya, BME GTK, kari nemzetközi koordinátor

17:35 – 17:40
Nemzetközi diákszervezetek 

Szabó Georgina, BME GTK HK Külügyi referens

17:40 – 17:45
Hallgatói beszámoló nemzetközi tapasztalatokról

Tóth Zsófia, BME GTK

17:45 – 17:50 Online felmérés

17:50 – 18:00 Kérdések és válaszok



Nemzetközi lehetőségek –
határtalanul a BME GTK-n

Alap- és mesterszakos 
hallgatóknak, 

doktori képzésben 
résztvevőknek 

egyaránt

https://www.gtk.bme.hu/bme-
gtk-kepzesi-tajekoztato-2022-

2023/ 



MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK A BME GTK-

N?

• Pénzügy (csak angolul) mesterszak (Finance)

• Vezetés és szervezés mesterszak (Management and 
Leadership)

• Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak 
(Regional and Environmental Economic Studies)

• 2023-2024 tanévtől műszaki menedzser (Engineering and 
Management) mesterszak is indul angolul

• Francia nyelvű MBA

Alapszakos hallgatóinknak

Nemzetközi mesterszakok

Doktori képzés

Idegen Nyelvi Központ   http://inyk.bme.hu



GTK-S HALLGATÓKNAK IS



ERASMUS+ 
Tanulmányi 

ösztöndíj 

ERASMUS+ 
Szakmai 
gyakorlat

Dr. Tóvölgyi Sarolta
BME GTK
Erasmus koordinátor



ERASMUS+ 

Tanulmányi ösztöndíj



FONTOS 

INFORMÁCIÓK
HTTP://NKI.BME.HU/ERASMUS/RESZKEPZES/2022_23

• 3-12 hónap / képzési szint 

• min. 15 kredit

• elektronikus pályázás

• kb. 80 külföldi partnerintézmény

• szinte 100% kijutási arány

• 2022/2023-as évre: febr. 6. (22:00)

BME beiratkozott hallgatója – akár másodéven is – a 
következő akadémiai évre



FONTOS 

INFORMÁCIÓK
HTTP://NKI.BME.HU/ERASMUS/RESZKEPZES/2022_23

Ösztöndíjak



ERASMUS+ 

Szakmai gyakorlat



FONTOS 

INFORMÁCIÓK
HTTP://NKI.BME.HU/NODE/5734

• 2-12 hónap / képzési szint 

• egész évben folyamatosan

• elektronikus pályázás

• bárhová (Erasmus+-ban résztvevő országba)

• szinte 100% kijutási arány

• végzés utáni 1 évben is

• fizetés + ösztöndíjak egyszerre

• akkor is, ha a képzésben nincs szakmai gyakorlat 

BME beiratkozott hallgatója – akár elsőévesen is



FONTOS 

INFORMÁCIÓK
HTTP://NKI.BME.HU/NODE/5734

Ösztöndíjak



Európán kívüli és további

nemzetközi mobilitási lehetőségek

Terczy Médea, BME NKI, 

intézményi Erasmus koordinátor



ATHENS
(ADVANCED TECHNOLOGY HIGHER EDUCATION NETWORK/SOCRATES) 

 15 partneregyetem

 1 hetes intenzív kurzus évente 2x (márc., nov.)

 1 kredit értékben beszámítható

 Kurzus ingyenes, utazási- és szállásköltség önköltséges 
(támogatás karonként)

 Tanulmányok teljes időtartama alatt korlátozás nélkül 
pályázható

 Következő kurzus: 2022. március 12-19.

 Jelentkezés: 2022. január 22 – február 1.

 További információ: fekete.dora@bme.hu

nki.bme.hu/BMEAthens

mailto:fekete.dora@bme.hu


Fizetett gyakornoki 

program / PES



PAN-EUROPEAN SEAL =PES 
PROGRAM 2022/2023

- 12 hónapos fizetett gyakornoki program az EU 
Szabadalmi Hivatalánál és az Európai Szabadalmi 
hivatalnál

- EUIPO: Alicante, EPO: München

- Nemzetközi networking, karrierépítés céljára 

- Program felépítése: 3 pilléres rendszer: 
mentorálással egybekötött gyakornoki képzés 
mellett :
- online tanfolyamok és egyéb képzések (pl. karrier-
tanácsadás) 

- szaknyelvi tanfolyamok



PAN-EUROPEAN SEAL =PES 
PROGRAM 2022/2023

Tématerületek például:

• Business Administration

• Law (including Patent Law)

• Economics & Finance

• International Relations & Communication

Díjazás: 

 EPO: 2000 EUR/hó

 EUIPO: 1000 EUR/hó



PAN-EUROPEAN SEAL =PES 
PROGRAM 2022/2023

Pályázati információk:

- Kik jelentkezhetnek? Végzős Bsc, Msc , 
doktori hallgatók

- Elvárás: kiemelkedő teljesítmény, 
magas szintű nyelvtudás 

- Belső BME pályázati határidő: 2022. 
február 15.

- Részletek: www.nki.bme.hu

http://www.nki.bme.hu/


EURÓPÁN KÍVÜLI 
RÉSZKÉPZÉS

2022/2023



TANDÍJMENTES RÉSZKÉPZÉS

 Ausztrália: Technology University of Sydney

 Szingapúr: National University of Singapore

 Brazília: USP, PUCMINAS

 Dél-Korea: INHA, KOREATECH, KNU, ULSAN,YONSEI

 Japán: HOKKAIDO, SAITAMA, WASEDA

 Taiwan: FengChia, NTU, TAIPEITECH 

 SVÁJC és UK egyetemek

 Tanulmányi mobilitás: 2-3 fő/ 1 max 2 szemeszter

 ERASMUS támogatás: folyamatosan kerülnek bele az egyetemek 
ebbe a körbe – átmeneti év

Európán kívüli partneregyetemeken



TANDÍJMENTES RÉSZKÉPZÉS

Pályázati információk:

- Kiknek ajánljuk: BSc, MSC hallgatók –
intézményenként változó!

- Belső pályázati határidő: 2022.02.20.

- Egyetemekhez külön kell majd pályázni

- Pályázati kiírás, infók: www.nki.bme.hu

Európán kívüli partneregyetemeken

http://www.nki.bme.hu/


Kérdések és

válaszok



NEMZETKÖZI 
ESEMÉNYEK

Barna Orsolya

Nemzetközi koordinátor



CLIMATHON

• EIT Climate-KIC – globális mozgalom a városok éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívásaira próbál megoldást találni.

• Kihívás: klímaváltozáshoz kapcsolódó, a helyi önkormányzattal együtt 
kialakított.

• A résztvevők a helyszínen csapatokat alkotnak és egy projekt/üzleti 
megoldást próbálnak kitalálni a kihívásra.

• A nyertes ötleteket segítjük a megvalósításban (önkormányzat, BME 
inkubátorprogramja, CKIC inkubátor programja).

• Agenda: kihívás ismertetése, csoportok alakítása, üzletfejlesztési 
workshopok, tanácsadás, pitch verseny, online összekapcsolódás a többi 
Climathon eseménnyel.

• Várható időpont: 2022. ősz 

• https://climathon.climate-kic.org/

Hackathon – klímaváltozás a fókuszban





DANUBE CUP

Partnerek



• Tréning a magyar csapatok számára (február-április)

• Nemzeti döntő: Pitch verseny 2022 április 29.

• Danube Cup Konferencia - vállalkozói 
ismeretek/startup oktatás diákoknak –

2022. április 28. 

• Nemzetközi döntő: WU –Vienna, 2 BME & 2 BCE csapat 
juthat ki 2022. 05. 30-31.

• Tavalyi nyertes csapatok: https://www.danubecup.net/

• Értékes nyeremények – tanácsadás, Amazon kuponok

Események 2022 tavasz

DANUBE CUP

https://www.danubecup.net/


Nemzetközi diákszervezetek 

Szabó Georgina

BME GTK HK 

Külügyi referens



AIESEC



● 90 Local BEST group all around
Europe 

(in 32 countries)

● Vision: empowered diversity

● Mission: developing students

● Main events: EBEC (European 

BEST Engineering Competiton), 



ESN BME

• az Erasmus Student Network helyi szekciója

• a BME-re érkező külföldi hallgatók mentorálása, bevezetése a 
budapesti és magyarországi életbe

• az Erasmusról hazatérő és a kiutazni készülő BME-s hallgatók 
segítése

• közösségi élmény, nyelvgyakorlás

• az egyetem bármelyik karáról örömmel látunk!

• legtöbb program: regisztrációs hét (február 7-13.)

• keress minket: csatlakozz@esn.bme.hu



ESTIEM

 Az ESTIEM 1990-ben alakult és célja az 
európai műszaki menedzser közösség 
kialakítása és fenntartása

 Viszont nem csak műszaki 
menedzsereknek szól

 Projekt, illetve event alapú 
rendszerben működik a szervezet 

Miért érdemes csatlakozni?
 Összetartó, családias csapat vagyunk
 Elsajátíthatsz könnyen új soft és hard

skilleket
 Olcsó utazási lehetőség Európa szerte
 Nemzetközi barátságok kialakítása
 Segítjük egymást amiben csak 

Szervezet bemutatása



 Az IAESTE egy nemzetközi szervezet

 Közel 90 országban van jelen a világon

 IAESTE 1948-ban kezdte meg működését,

Magyarország 1983-ban csatlakozott

 Fő programunk a Nemzetközi Szakmai

Gyakorlatcsere Program, amelyben a diplomád

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot

külföldön is teljesítheted, miközben nem

mindennapi kapcsolatokat építhetsz ki itthon és

határon túl is

 Műszaki és Gazdasági szakon tanuló hallgatók

jelentkezését várjuk

IAESTE



Köszönöm a figyelmet! 




Hallgatói beszámoló

Tóth Zsófia

BME GTK 

Műszaki menedzser alapszakos hallgató





Polly kérdőív
Teams chat



Kérdések és

válaszok



Köszönjük a figyelmet!


