
Robert Bosch Tanulmányi Ösztöndíjpályázat 
 

A Robert Bosch Elektronika Kft. pályázatot hirdet a Szent István Egyetem Gépészmérnöki 

Karán Járműelektronika szakirányon tanulmányokat folytató gépészhallgatók számára 

szakmai és tanulmányi előmenetelük támogatására. Az ösztöndíj program célja, hogy az 

autóelektronika elméleti és gyakorlati ismereteinek továbbadása mellett támogassuk a 

hallgatókat szakmai előmenetelükben és az ehhez szükséges feltételek megteremtésében. Az 

alapösztöndíj nagysága 3,50-es kreditátlagig 40.000 Ft/hó, mely 3,51-es átlag felett 

tizedenként 2.000 Ft/hóval emelkedik. Az ösztöndíj a 2012/13-as tanév tavaszi félévére 

pályázható (2013. február 1. – június 30.) 

 

A pályázathoz az alábbi dokumentumok szükségesek: motivációs levél, magyar nyelvű 

önéletrajz, az utolsó lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló Neptun másolat, oktatói 

ajánlás. A kuratórium döntéséhez szükséges a pályázók személyes bemutatkozása és egy 

általuk választott, korábban elkészített projekt vagy házi feladat előadás keretében történő 

bemutatása. Ennek időpontját később közöljük a pályázókkal. A Robert Bosch Tanulmányi 

Ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a cég ösztöndíjszerződést köt. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 22. 

Döntés: 2013. május 10.-ig.  

Az ösztöndíj fizetése: a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.  

 

A pályázatokat Gyurica Ildikó kommunikációs munkatársnak kell elektronikusan elküldeni a 

ildiko.gyurica@hu.bosch.com e-mailre.  

 

 

Robert Bosch Mobilitási Ösztöndíjpályázat 
 

A Robert Bosch Elektronika Kft. pályázatot hirdet a Szent István Egyetem Gépészmérnöki 

Karán (SZIE-GÉK) Járműelektronika szakirányon tanulmányokat folytató gépészhallgatók 

számára a képzéshez kapcsolódó tanulmányi és utazási költségek támogatására. Az 

ösztöndíj program célja, hogy az autóelektronika elméleti és gyakorlati ismereteinek 

továbbadása mellett támogassuk a hallgatókat szakmai előmenetelükben és az ehhez 

szükséges feltételek megteremtésében. A pályázatra jelentkezés feltétele a Járműelektronika 

szakirányon folyó képzésen aktív hallgatói jogviszony. Az ösztöndíj nagysága 30.000 Ft/félév. 

Támogatható hallgatói létszám 11 fő. Az ösztöndíj a 2012/13-as tanév tavaszi félévére 

pályázható.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 22.  

Döntés: 2013. április 30.-ig. 

Ösztöndíj fizetése: a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül.  

 

A pályázatokat Gyurica Ildikó kommunikációs munkatársnak kell elektronikusan elküldeni a 

ildiko.gyurica@hu.bosch.com e-mailre. A pályázathoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

levél a pályázat kuratóriumának címezve, magyar nyelvű önéletrajz, Neptun másolat az aktív 

Járműelektronika szakirány igazolására.  

 

Mindkét pályázat kuratóriuma:  

Elnöke:   A Robert Bosch Elektronika Kft. kijelölt vezetője 

Tagjai:  A Robert Bosch Elektronika Kft. két kijelölt munkatársa 

   A SZIE-GÉK oktatási dékánhelyettese 

   A Járműelektronika szakirány vezetője 

A kuratórium a döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, mely ellen fellebbezésnek 

nincs helye.  
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