
AUDI HUNGARIA – KARLSRUHE ÖSZTÖNDÍJ (2019/20) 
 
Az Audi Hungaria ösztöndíjat hirdet a BME két tannyelvű (magyar – német) gépészmérnök, 
mechatronikai mérnök, villamosmérnök és mérnök informatika szakos hallgatói számára, 
melyet az egyetemi szabályzatnak megfelelően külföldön, Karlsruhéban eltöltött 3-4., illetve 
5. BSc-szemeszter alatt vehetnek igénybe.  
 
Az ösztöndíj tartalma  

► 2750 euro értékű támogatás a külföldi szemeszter(ek) ideje alatt  

► lehetőség gyakornoki pozíció betöltésére az Audi Hungariánál  
 
Jelentkezési feltételek  

► aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony a fent nevezett két tannyelvű képzések 
valamelyikén  

► a Karlsruhe-i kiutazás feltételeinek teljesítése az egyetemi szabályoknak megfelelően  

► nyitottság, jó kommunikációs készség  

► hajlandóság szakmai gyakorlat eltöltésére az Audi Hungariánál, melyet a hallgatónak 
diplomája megszerzéséig kell teljesítenie  
 
Kiválasztás folyamata  

► önéletrajzok előszűrése  

► kiválasztási program (szakmai prezentáció német nyelven, interjú)  
 
A kiválasztás várható időpontja: 2019. augusztus 26-i hét  
 
Jelentkezés módja  

► önéletrajz és motivációs levél csatolása  

 
Kérjük, motivációs levelében jelölje meg az Önt érdeklő szakterületeket, témaköröket.  
 

Jelentkezési határidő: 2019. július 15. (hétfő) 12:00 

e-mail cím: nemet-kepzes@vik-dh.bme.hu 

Kérjük a pályázatokat a Dékáni Hivataltól kapott útmutatás alapján összeállítani 

szíveskedjék. 
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AVL – BME német nyelvű képzés ösztöndíjpályázat a 
KIT-re  (2019/20) 
 

Az osztrák tulajdonú AVL a világ legnagyobb független, hajtásláncok fejlesztésével foglalkozó 
vállalatcsoportja. Az AVL szoftveres csapata az egyetem szomszédságában, a Science Parkban 
fejleszti a jövő autóit. 
Most Te is csatlakozhatsz hozzánk!  
Ehhez egy lehetőséget kínálunk a karlsruhe-i ösztöndíjprogramunkkal. 
 
Kinek a jelentkezését várjuk?  

 mérnökinformatikus vagy mechatronikai mérnök szakos BME német nyelvű 
képzésében részt vevő aktív nappali tagozatos hallgatók 

 Akiknek az első négy félév súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3.5 

 •És a tanulmányai keretén belül vállalja, hogy az 5. félévet Karlsruhe-ban (a KIT-en) 
tölti 

 
Az elnyerhető ösztöndíj összege: 800.000 Ft 
 
Amire tőled számítunk  

 Szakmai önéletrajz 

 Motivációs levél német nyelven (legfeljebb 1 oldal terjedelemben) 

 A kint töltött szemeszter után szakmai gyakorlat és diplomaterv teljesítése az AVL 
szoftverfejlesztő csapatában beágyazott szoftverfejlesztés, hybrid, functional safety, 
ADAS, belsőégésű motorok és automataváltó funkciófejlesztés területén 

 
Ha a fentiek felkeltették az érdeklődésedet, kérjük, küldd el a pályázati anyagodat a nemet-

kepzes@vik-dh.bme.hu e-mail címre július 15 (hétfő) 12.00-ig! 

A kiválasztott pályázatokról személyes beszélgetés után döntünk. 

Kérjük a pályázatokat a Dékáni Hivataltól kapott útmutatás alapján összeállítani 

szíveskedjék. 
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Bosch-BME ösztöndíj (2019/20) 
 

A Robert Bosch Kft. ösztöndíjat hirdet német képzésben levő villamosmérnök, mechatronikai 
mérnök és gépészmérnök hallgatóknak. 
 
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatónak kötelezettsége, hogy a 6. és 7. félév közötti nyári szünetben 
(kötelező szakmai gyakorlatát teljesítve) a Boschnál legalább hat héten keresztül részt vegyen 
a cég gyakornoki programjában, illetve szakdolgozatához/diplomamunkájához külső 
konzulensként a Boscht igénybe vegye, és a diplomamunkát vele egyeztetett témakörből 
készítse el.  
A cég a két karon összesen 4 ösztöndíjat adhat ki. A támogatás összege félévenként nettó 
800.000 Ft. A kiválasztott pályázó hallgatók az ösztöndíj keretében egy vagy két félévet 
Németországban a Karlsruhei Egyetemen fognak eltölteni. 
 
Az ösztöndíjra pályázni magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzzal lehet, magyar vagy angol 
nyelvű motivációs levéllel kiegészítve, amellyel szemben a fő elvárás, hogy tükrözze a hallgató 
szakmai tudását, felkészültségét és érdeklődési körét. Tehát mindenképp azon legyen a 
hangsúly, hogy a pályázó eddig milyen projektekben vett részt, milyen nagyobb szakmai 
feladatot végzett, milyen területekhez ért. Ezen felül fontos még, hogy a hallgató legalább 
közép szintű kommunikációs angol nyelvtudással rendelkezzen. 
 
Az pályázati anyagok beküldhetőek a nemet-kepzes@vik-dh.bme.hu e-mail címre, beérkezési 
határidő 2019. július 15, 12.00.  
 

Kérjük a pályázatokat a Dékáni Hivataltól kapott útmutatás alapján összeállítani 

szíveskedjék. 
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Evosoft - BME Német képzés ösztöndíjpályázat 
(2019/20) 
 

Jelentkezz az evosoft ösztöndíjprogramjára!  

Ki jelentkezhet?  

 aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Német képzésében vesz részt 

mérnökinformatikus vagy mechatronikai mérnök szakon  

 előző négy féléve súlyozott tanulmányi átlaga 3.5  

 Karlsruhe-ban (KIT-en) tölt egy szemesztert a tanulmányai keretein belül  

Az ösztöndíj összege  

 A Karlsruheban töltött szemeszterben összesen 800.000 Ft.  

 

A diákok vállalják, hogy nálunk töltik a szakdolgozat megírását, a szakmai gyakorlatukat, 

amihez maximális támogatást fogunk nyújtani, illetve lehetőséget biztosítunk az önálló 

labor tárgy elkészítésére.  

A jelentkezésedhez kérjük, hogy csatolj egy német nyelvű motivációs levelet maximum egy 

oldal terjedelemben.  

Az evosoft Hungary Kft. 5 hallgatónak nyújt ösztöndíjat. Az ösztöndíjasok a tanulmányok 

végeztekor elsőbbséget élveznek az evosoft Hungary Kft. álláslehetőségeinek 

betöltésénél.  

Jelentkezz a nemet-kepzes@vik-dh.bme.hu e-mail címen.  

A jelentkezés határideje: 2019. július 15. (hétfő), 12.00 óra. 

 

Kérjük a pályázatokat a Dékáni Hivataltól kapott útmutatás alapján összeállítani 

szíveskedjék. 
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Siemens Mobility-BME Karlsruhe-ösztöndíj (2019/20) 
 

A Siemens Mobility Kft. ösztöndíjat hirdet a BME német képzésben tanuló villamosmérnök és 

mérnökinformatikus hallgatói számára, melyet a Karlsruhéban eltöltendő 3-4. 

(villamosmérnökök), illetve 5. (mérnökinformatikusok) BSc-szemeszter alatt vehetnek 

igénybe. 

Meghirdetett témakörök:  

1. Vezetői asszisztens villamos számára 

2. Biztonságkritikus vasúti irányítási rendszerek elemzése 

3. Kötöttpályás járművek új generációs fedélzeti kijelző szoftverének fejlesztése, 

tesztelése 

4. Kötöttpályás járművek vezérlésének fejlesztése, tesztelése 

5. Integrált tervezői szoftver vasúti automatizáláshoz 

A témakörök részletes leírása itt található. 

Az ösztöndíj tartalma:  

Az ösztöndíj összege 750.000 Ft/félév, melynek elnyerése esetén a hallgatók vállalják, hogy 

nyári szakmai gyakorlatukat a vállalatnál töltik, önálló labor és szakdolgozat témájuk a 

meghirdetett témakörökhöz kapcsolódik. A hallgató és a vállalat között létrejövő szerződés 

tartalmazza az egyes félévekhez kötődő elvárásokat. 

 

Jelentkezési feltételek:  

- aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony a BME német képzésén 

- a Karlsruhe-i kiutazás feltételeinek teljesítése a képzési szabályzatban leírtak szerint 

- nyitottság, jó kommunikációs készség 

 

Jelentkezés módja:  

- szakmai önéletrajz beküldése 

- motivációs levél, melyben kifejti, hogy mely témakiírásra jelentkezik 

Kiválasztás:  

a pályázónak interjú keretén belül kell kifejtenie, hogy 

- mi motiválja a kiírt témában 

- milyen kihívásokat lát az adott feladatban 

- milyen ismeretekkel rendelkezik, amit tudna kamatoztatni, fejleszteni a program során 

- mit vár el a programtól, miben fog szerinte leginkább fejlődni 

 

A pályázati anyag elküldhető a nemet-kepzes@vik-dh.bme.hu e-mail címre, határidő 2019. 

július 15, 12.00. 

 

Kérjük a pályázatokat a Dékáni Hivataltól kapott útmutatás alapján összeállítani 

szíveskedjék. 
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