
Általános tudnivalók Európán kívüli részképzés programra jelentkezők számára 

Az Európán kívüli részképzés program jellemzően egy szemesztert, esetenként egy tanév időtartamát biztosító lehetőség 
tandíjmentes tanulmányok folytatására a BME valamely partneregyetemén. Pályázatok az eddigiekben folyamatosan kerültek 
meghirdetésre, azonban a tervek szerint a jövőben két pályázati időszak lesz a tanév során (éves főpályázat minden év elején, 
pótpályázat a fennmaradó helyek függvényében a tanév végén). 
 
Tandíjmentes részképzésre pályázhatnak a BME alap-, mester vagy doktori képzésen tanuló, beiratkozott hallgatói státuszú, 
jellemzően nappali tagozatos képzésben tanuló hallgatói. 
 
A jelentkezőnek a pályázáskor legalább egy lezárt félévvel, a mobilitás megkezdésekor legalább két lezárt félévvel kell 
rendelkeznie. 
 
Jellemzően alapképzés szintjén és kurzuson való részvételre van lehetőség, diploma/szakdolgozatírás/kutatás nem 
lehetséges! 

A kiutazáshoz jellemzően aktív vagy passzív státuszú beiratkozott hallgatói jogviszony szükséges. 

A partneregyetemre történő érvényes jelentkezéséhez a partneregyetem jóváhagyására is szükség van, azaz a sikeres 
intézményi jelentkezés nem jelenti automatikusan a partneregyetem általi elfogadást is. 
 
A partneregyetem a BME által jelölt (nominált) hallgatóktól további jelentkezési anyagokat és adatokat kérhet be a saját 
jelentkeztetéséhez. 
 
Az EUR+ program tandíjmentességet biztosít, de ösztöndíjat nem. Az intézményi pályázaton nyertes hallgatók Campus Mundi 
ösztöndíjra pályázhatnak a Tempus Közalapítványnál (TKA). Campus Mundira való jelentkezéshez aktív hallgatói jogviszony, 
különösen magas tanulmányi átlag (KKK: 4,5) és a program által meghatározott ECTS kreditszámnak megfelelő kurzus 
teljesítése kötelező. 
 
Az intézményi pályázat benyújtásához előzetes tanulmányi tervet kell készíteni (formai megkötés nincs, legfeljebb, ha ez a 
partnerintézmény részéről kifejezett elvárás). 
 
A tanulmányi céloknak megfelelő kurzus(ok) kiválasztása a jelentkező felelőssége! 

A hallgatói beszámolók az alábbi linken érhetők el: http://nki.bme.hu/hallgatoi-beszamolok. 

Nyelvvizsga. Ha a partner részéről nincs elvárt nyelvvizsga, akkor legalább B2-es szintű angol vagy a partnerország nyelvének 
megfelelő nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, egyéb igazolás) szükséges. Amennyiben van speciális nyelvvizsga elvárás a 
partneregyetem részéről, akkor azt a nyelvvizsgát kérjük benyújtani. Ha a jelentkezőnek nem áll rendelkezésére, akkor 
nyilatkozatot kérünk arról, hogy az legkésőbb a partnerhez történő jelentkezésig (külön egyeztetés esetén legkésőbb a 
tanulmányok megkezdéséig) a megfelelő nyelvvizsga rendelkezésre fog állni A partneregyetemek általában vagy TOEFL vagy 
IELTS nyelvvizsgát várnak el adott pontszámmal. Helyi hivatalos nyelv ismerete erősen ajánlott, elsősorban Latin-Amerikában 
(spanyol, portugál). 

A partneregyetemekre történő jelentkezésn nagyon összetett és egyetemenként eltérő. A partnerintézmények jellemzően 3-
4-es GPA-t várnak el, ami a magyar felsőoktatási rendszer szerinti súlyozott tanulmányi átlag eredményének felel meg 4-es 
skálán. Emellett kérhetnek oktatói ajánlás(oka)t, speciális formátumú motivációs levelet, banki kivonatot a mobilitási félév 
időszakára vonatkozó anyagi fedezet meglétéről. 
 
Egyes partnerek papír alapon is várnak jelentkezést, általában közvetlenül a nemzetközi koordinátortól; mivel ennek nagyon 
hosszú az átfutási ideje, érdemes minél előbb előkészíteni (akár még az intézményi pályázás ideje alatt). 

Elengedhetetlen a BME által megadott pályázati kiírásnak, a partnerek által megadott információknak és a hivatalos 
honlapoknak az alapos tanulmányozása kiutazás előtt a megfelelő felkészülés céljából. 

A partneregyetemek általában egy-két hallgatót fogadnak egy-egy félév időtartamra. 

A partneregyetemek esetenként lehetőséget biztosítanak kollégiumi lakhatás és tanulmányi ösztöndíjban való részesülés 
megpályázására.  

A partneregyetemek regisztrációs vagy más tanulmányi jogcímen esetenként kérhetnek meghatározott összeget a 
jelentkezőiktől. 

A kiutazóknak ajánljuk külföldi utazásuk regisztrációját: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat! 

A kiutazó hallgatóktól hazaérkezésük után hallgatói beszámolót várunk, emellett megkeresés esetén lehetőségeikhez mérten 
kérjük az Európán kívüli részképzés népszerűsítését és a BME alumni programjában való segítő részvételt. 
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