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Pályázati felhívás féléves DAAD ösztöndíjra a Passaui Egyetemre – BA képzés 

 

Kedves Hallgatók! 
 

A DSG pályázatot ír ki a 2022/2023. tanév őszi félévének a Passaui Egyetemen való eltöltésére, 

amelyre – pozitív elbírálás esetén – DAAD ösztöndíj nyerhető el.  
 

A pályázat során benyújtandó dokumentumok: 

• Önéletrajz (Europass formátumban, benne a nyelvvizsgákkal),  

• motivációs levél német nyelven (benne a Passauban felvenni kívánt tantárgyak 

megnevezése a Modulkatalog alapján - ld. https://www.uni-passau.de/stupos-

modulkataloge/, https://www.uni-passau.de/bachelor/ 

• elvégzett DSG tárgyak neve és eredménye felsorolva, 

• eddig elvégzett magyar félévek tanulmányi átlaga,  

• a DSG-ben végzett demonstrátori tevékenység igazolása, amennyiben volt ilyen 

• igazolás a TO-ról a hátralévő teljesítetlen kreditek számáról (legalább 20 kell legyen, ez 

teszi egyáltalán lehetővé a külföldi félévet)  

 

Az ösztöndíj tantárgyi feltételei esetében a BCE Külföldi Részképzési Szabályzata és a DAAD 

szabályozása együttesen irányadó: 
 

a) A külföldön teljesítendő 30 kreditből legalább 20 kredit beszámítható kell, hogy legyen és 

beszámításra is kell, hogy kerüljön az itthoni alapképzési programba, illetve a DSG képzésbe. 

b) A hallgatónak legalább 3 olyan tárgyat el kell végeznie a kinti félév során, amelyek szorosan 

kapcsolódnak az általa tanult szakhoz.  

c) A nyelvi kurzusok és a testnevelés nem számítanak szakmai kurzusnak, nem számolhatók el 

itthon, választható tantárgyként sem. 
 

A Passaui Egyetemen elvégzett tárgyak esetében az a szabály, hogy a kötelező és a kötelezően 

választható tárgyak az ekvivalens magyar tárgynak megfelelő kredittel lesznek elszámolva, a 

választhatóként megjelölt passaui tárgyak pedig annyi kredittel, amennyit Passauban érnek.  
 

A DAAD ösztöndíj keret mindig az őszi félévre áll rendelkezésre. 

(Azon hallgatók számára, akik tavaszi félévben szeretnének a Passaui Egyetemen tanulni, az 

Erasmus ösztöndíjra való pályázást javasoljuk, az augusztus végén esedékes pályázati időszakban.) 
 

A DAAD ösztöndíj pályázati anyagot a dsg@uni-corvinus.hu email címre várjuk, 

beadási határidő: 2022. március 25. 12,00. 

 

Várjuk jelentkezésüket!  

 

Dr. Patrick Bohl, DSG igazgató 
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