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MCC Quinnipiac Scholarship 

Tájékoztató 

Az amerikai Quinnipiac University-vel létrejött hallgatói ösztöndíjprogramunk keretében a 

neves amerikai egyetem 2009 őszétől évente fogadja a hallgatókat a külön e célra szervezett 

MBA programján. 

 

Hogy néz ki a program? 

A Quinnipiac University (USA) három résztvevőt fog kiválasztani a Hungarian-American 

Business Leaders Scholarshipre. A kiválasztott diákok ösztöndíjjal kiutazhatnak az Egyesült 

Államokba 3 évre, hogy tanuljanak és dolgozzanak. Másfél év alatt az egyetemi campuson élve 

elvégzik a Quinnipiac Egyetem mesterképzését, míg mellette részmunkaidőben dolgoznak. A 

képzés befejeztével elhagyják a campust, és 18 hónapig teljes állásban folytatják a munkát.  

Kulcs dátumok  

• 2021 december 20.: jelentkezési határidő a regisztrációs formon:  

(https://feliratkozas.mcc.hu/mcc-quinnipiac-scolarship-program) 

• 2022 január első hete (várhatóan január 6-7.): személyes interjú Budapesten 

A program előnyei: 

• amerikai MBA diploma Quinnipiactól 

https://feliratkozas.mcc.hu/mcc-quinnipiac-scolarship-program
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• szakmai tapasztalat amerikai vállalatoknál: a résztvevők mesterképzésük alatt 

részmunkaidőben dolgoznak, majd azt befejezve teljes munkaidőben válllnak állást 

másfél évig egy amerikai cégnél 

• alumni közösség 

 

Milyen támogatást nyernek a hallgatók? 

A program a következőket biztosítja: 

• kezdő ösztöndíj, a kiköltözés elején történő megélhetési és utazási költségek 

támogatása 

• szoba egyetemi campuson, illetve egészségügyi biztosítás az MBA tanulmányok alatt  

• minden tandíj költsége 

Az egyetem minden segítséget megad a diákoknak a megfelelő munka- és gyakornoki 

lehetőség megtalálásához az USA-ban, de konkrét állást vagy vállalatot nem garantál.  

 

Elvárások: 

• Az ideális jelöltek erős munkamorállal rendelkeznek, becsületesek, magas szintű 

érettséget mutatnak, felelősségteljesek, jó kommunikációs és szociális készségekkel 

bírnak. Személyesen motiváltak, függetlenek, kezdeményezőek. Szeretnék 

megismerni az amerikai kultúrát és üzleti gyakorlatot, azonban ugyanolyan 

ambíciózusak afelé, hogy vissza is térjenek hazájukba, kamatoztatva az USA-ban 

szerzett tapasztalataikat. Csak olyan diákokat keresünk, akik a tudásukat és 

gyakorlatukat Magyarországra visszajőve szeretnék alkalmazni.  

• Magyarországon (illetve szülőországban) szerzett diploma 

• Magyar nemzetiség 

• A jelölt 27 évesnél fiatalabb az Egyesült Államokba érkezéskor 

• Munkatapasztalat (legalább gyakornoki), ideális esetben 1-2 év  

• Érvényes jogosítvány 

• A kiválasztott ösztöndíjasokat az alábbi költségek terhelik: 

➢ kötelező védőoltások, J1 VISA kezelési költségek és SEVIS költség. 

 

Következő lépések: 

• Interjúk Budapesten, várhatóan 2022. január első hetében (Covid és utazási 

lehetőségektől függően személyesen vagy Zoomon keresztül) 

• 2021. december 20-ig a jelentkezőktől a következő dokumentumokat várjuk angol 

nyelven: (1) aktuális önéletrajz, (2) bemutatkozó levél, (3) motivációs esszé, (4) 

tanulmányi terv (további információ lent). 



 

3 

 

• A kiválasztott ösztöndíjasoknak további jelentkezési anyagokat kell küldeniük (lásd 

alább). A sikeres pályázókat 2022. februárjában választjuk ki, és 2022. augusztusában 

utazhatnak ki az Egyesült Államokba.  

 

Szükséges dokumentumok: 

• Aktuális önéletrajz (angolul) 

• 2 db ajánlólevél (angolul) 

• A jelenlegi egyetemi transcript (leckekönyv) másolata (sikeres kiválasztás esetén az 

eredetire is szükség lesz)  

• C1-es nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása 

• Jogosítvány másolata 

• Bemutatkozó levél: egy oldalas, tartalmaznia kell a hallgató nevét, jelenlegi 

tanulmányi területét, más alapvető információkat, elérhetőségeket. Kísérőlevélként 

szolgál majd.  

• Motivációs esszé (2-3 oldal): Maximum 5 oldal, melyben a pályázó kifejti, miért 

jelentkezett az ösztöndíjra. Tartalmaznia kell, miért szeretne a hallgató MBA diplomat 

és amerikai munkatapasztalatot szerezni, miért jönne vissza Magyarországra a 

program végén. Ki kell fejteni, melyik iparágakban dolgozna szívesen. Mutassa be, 

hogyan segíti elő az USA-ban szerzett tapasztalat a pályázó magyarországi céljait. 

• Tanulmányi terv (1-2 oldal) – Tartalmaznia kell, hogy a pályázó szeretne-e más MBA 

programot vagy mesterképzést is elvégezni, és ha igen, miért. A tervnek fel kell 

sorolnia a Quinnipiac Egyetem azon legfontosabb MBA/mesterkurzusait is, amelyek 

iránt a hallgató különösen érdeklődik, valamint az esetleges specializációt is, ha van. 

 

 


