Féléváthallgatás az Amerikai Egyesült Államok Florda Institute of Technology
egyetemén ösztöndíjjal és amerikai BSc diploma megszerzésének
lehetőségével; 2009-2009 tanév II. félév
Pályázat leadási határideje: 2008. szeptember 17.

Az EU által finanszírozott ösztöndíj lehetővé teszi a BME VIK villamosmérnöki
BSc képzésében részt vevő hallgatók számára, hogy a tavaszi (és opcióként az
őszi/nyári) félévet a Florida Institute of Technology FIT egyetemen töltsék. A
program hallgatócsere formájában zajlik, az érkező amerikai hallgatók számával
megegyező (minimum 1, maximum 4) hallgató nyerhet ösztöndíjat (1000 Eur/hónap
és 1000 Eur utazási támogatás).
Kérjük olvassa el a http://stars.iit.bme.hu oldalon (for BME students pont) található
tájékoztatót figyelmesen, ha kérdése van keresse meg Dr. Kiss Bálintot (4634026 –
bkiss@iit.bme.hu) a program koordinátorát!
Általános feltételek a BME VIK hallgatói számára a programban történő
részvételhez (kivonat)
PÁLYÁZÁS FELTÉTELE: A programban csak a BME VIK nappali tagozatára a villamosmérnöki
szakra beiratkozott és tanulmányaik legalább első négy félévét sikeresen elvégzett magyar vagy EU
állampolgárságú hallgatók vehetnek részt. A kiutazás feltétele még a 2008/2009 tanév őszi félévének
sikeres lezárása.
NYELVTUDÁS: A kiutazó hallgatónak TOEFL nyelvvizsgával kell rendelkeznie, melynek eredménye
el kell érje az FIT által megkívánt szintet (pontszámot). A TOEFL nyelvvizsgát egész évben le lehet
tenni a magyarországi vizsgacentrumokban, a nyelvvizsgán történő részvétel költségeit nem térítjük. A
nyelvvizsga sikeres letételéről (a megfelelő pontszámot kell elérni) szóló igazolást október 17-ig kell a
leadott pályázathoz csatolni.
A pályázati dosszié az alábbi elemeket tartalmazza:
1. kitöltött STARS Student Information Sheet (honlapról letölthető),
2. kitöltött Adatlap (honlapról letölthető),
3. egy angol nyelvű oktatói ajánlást (az adatlapra beírható),
4. indexmásolat (a pályázathoz elegendő magyar nyelven),
5. 500 szavas angol nyelvű Professional Background-ot, amely megnevezi a jelenlegi szakterületet
(szakirányát, választható tárgyakat) és indokolja választását,
6. 500 szavas angol nyelvű Statement of Purpose-t, amely az elérni kívánt szakmai és egyéb
célokat esszé formájában dolgozza ki,
7. 1 db színes igazolványkép,
8. TOEFL nyelvvizsga igazolás (pótlólag is benyújtható, de legkésőbb október 17-ig).

