Tájékoztató
az Ukrajnából menekült hallgatók részére az oktatásba történő
bekapcsolódás lehetőségeiről a BME-n

Information for students from Ukrainian higher education
institutions
who wish to continue his/her higher education studies at BME

1. A Tempus Közalapítvány (TKA) elindította regisztrációs rendszerét, ahol
mindazon felsőoktatási hallgatók, akik szeretnének magyarországi mobilitási
programban részt venni jelentkezni tudnak.

1. Tempus Public Foundation is waiting for the applications from all higher
education students who started their full- or part-time studies in Ukraine and
they want to continue their programme in Hungary or anyone who intends to
participate in a Hungarian academic scholarship programme.

A
TKA
felhívása
az
alábbi
linken
érhető
https://tka.hu/palyazatok/16251/hid-karpataljaert

el:

2. Az Ukrajnából érkező ukrán és ukrajnai magyar hallgatók, akik az egyetememen
kívánják tanulmányaikat folytatni, vendéghallgatói jogviszonyt létesíthetnek.
A vendéghallgatói jogviszony létesítése iránti kérelmet magyarul vagy angolul
• elektronikusan a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) EÜgyintézési
felületén:
https://kth.bme.hu/eugyintezes/vendeghallgatoi-jogviszony/ VAGY,
•

személyesen a KTH kijelölt ügyintézési pontján („R” épület- Aula)
nyújthatja be

A kérelem folyamatosan benyújtható. Magyar és ukrán állampolgárságú
hallgatók költségmentesen, egyéb állampolgársággal rendelkező hallgatók csak
önköltséges képzési formában kezdhetik meg tanulmányaikat.

A KTH az alábbi elérhetőségeken nyújt tájékoztatást:

You
may
find
here
more
informations:
https://tka.hu/new/16255/bridge-for-transcarpathia
2. Budapest University of Technology and Economics (BME) receive students
from Ukrainian higher education institutions as guest student.
The application request can be submitted both in Hungarian and in English in
• digitally through the BME Central Academic Office (CAO)
webpage
https://www.kth.bme.hu/en/Applicationforms/forms/ OR
•

personally at the CAO information window in the Main Hall of building
„R”

The application can be submitted on an ongoing basis. Hungarian and ukrainian
citizenship students can start their academic studies at BME for free, other
students can start their studies only like a tuition fee-paying student.

More information:

telefon: +36 1-463-4242

Phone: +36 1 463 4242

e-mail: kth-info@bme.hu

Email: kth-info@bme.hu

személyes ügyfélfogadás:

Personally: H-1111 Budapest Műegyetem rakpart 7-9 (Main Hall of
building „R”)

1111 Budapest Műegyetem rakpart 7-9 („R” épület- Aula)
hétfő – csütörtök: 8:00 – 15:30; péntek: 8:00 – 14:30

from Monday – to Thursday between 8:00 – 15:30
on Friday 8:00 – 14:30

