
ATHENS Kari Támogatások 
 

 

ÉMK: jelenleg nincs megpályázható támogatás. 

  

GPK: jelenleg nincs megpályázható támogatás. 

 

ÉPK: A hallgatók fordulhatnak támogatásért a kari alapítványhoz (A Hazai Korszerű 

Építészmérnök Képzésért Alapítvány).  

 

VBK: A pályázathoz a kiutazás előtt egy szakmai programot tartalmazó pályázatot kell leadni 

a VBK Dékáni Hivatalában papíron vagy e-mailen a vbk.oktatas@vbk.bme.hu címen 

elektronikusan. A pályázat (kb. 1 oldal) a tervezett program mellett tartalmazza a hallgató 

adatait (név, neptun kód, szak) és annak indoklását, hogy a program hogyan segíti elő az ő 

szakmai fejlődését. Ezen pályázat támogatása esetén a hazaérkezés után csak egy beszámolót 

(1 oldal) és a részvételi igazolást kell leadni az ösztöndíj folyósításához. Megfelelő szakmai 

tartalom esetén a tanfolyam a hallgató képzésébe akkreditálható. 

 

VIK: A hallgatók a kurzus jelentkezési anyagának kísérő emailjében pályázhatnak a részvétel 

részleges támogatására. A támogatás aktív hallgatói jogviszony során maximum 2 alkalommal 

vehető igénybe (egy évben csak egyszer). Egy hallgató maximum 50.000 Ft összegig 

részesülhet támogatásban.  Elszámolás kizárólag a programon való részvételéről szóló igazolás 

és a szállás számla ellenében lehetséges a kurzus befejezését követő max. 30 napig! Ezt 

követően a támogatást visszamenőleg nem lehet elszámolni, utólagos jelentkezést a kar nem 

tud elfogadni. A döntés a VIK Erasmus pályázatok módszerével történik. A rendelkezésre álló 

keret kb. 10 kiutazásra elegendő. 

 

KJK: A hallgatók a kurzus jelentkezési anyagában pályázhatnak a részvétel részleges 

támogatására, ennek feltétele, hogy még a szállás lefoglalása előtt keressék Dr. Mándoki Péter 

gazdasági dékánhelyettes urat. A döntés a KJK Erasmus pályázatok módszerével történik. A 

rendelkezésre álló keret kb. 4 kiutazásra elegendő.  

 

GTK: A hallgatók fordulhatnak támogatásért a HELLER Farkas Alapítványhoz.  

 

TTK: A hallgatók a kurzus jelentkezési anyagának kísérő emailjében pályázhatnak a részvétel 

részleges támogatására (szállásra számla ellenében). A döntés a TTK Erasmus pályázatok 

módszerével történik. A rendelkezésre álló keret kb. 5 kiutazásra elegendő. Sikeres jelentkezés 

esetén még szállásfoglalás előtt keressék Molnárné Bitter Ildikót a TTK Dékáni Hivatalban. 

   


