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Kiemelked ő teljesítmény ű, elkötelezett diákokat támogatunk! 
 
A Rochus und Beatrice Mummert Stiftung leendő vezetőket támogat közép- 
és délkelet-európából mérnöki, természettudományos, közgazdász és idegen-
forgalmi területeken. A támogatási programhoz tartozik egy 2,5 éves öszt-
öndíj, amely egy kölni (Uni zu Köln vagy Deutsche Sporthochschule Köln), il-
letve aacheni (RWTH Aachen) mesterképzést finanszíroz. A támogatási pro-
gram a Robert Bosch Alapítvány közreműködésével valósul meg. 
 

A Mummert-Ösztöndíj feltételei: 
- a jelentkező magyar (vagy bolgár, észt, horvát, lett, litván, montenegrói, 

lengyel, román, szlovák, szerb, szlovák, szlovén, cseh) állampolgár 
- bachelor végzettségű (vagy utolsó éves bachelor hallgató) műszaki-, 

természettudományi, gazdaságtudományi vagy idegenforgalmi területen  
- kiemelkedő tanulmányi eredmény (matematikából is) 
- kiválló német és angol nyelvtudás 
- menedzsment potenciál és vezetői készségek 
- egyedi személyiség / motiváló képesség 
- közösségi elkötelezettség 
- a mester tanulmányok befejezése utáni visszatérés a jelentkező hazájába 

illetve az egyik célországba minimum három évre 

-  

A Mummert-Stiftung támogatása a következőkből áll: 
- ösztöndíj 

- 900 € ösztöndíj havonta 
- 228 € kutatási támogatás szemeszterenként 
- 250 € utazási kiegészítés az oda- és visszaútra 
- 700 € hozzájárulás számítástechnikai eszközökre 
- baleset- és betegségbiztosítás 
- kiváló záróvizsga esetén 500 € 

- kiválló vezetőképzés 
- készség fejlesztő szemináriumok, mint például a Mummert-Campus 
üzleti és módszertani ismeretekről valamint vezetői és szociális készségről 
- 4-5 hónapos gyakorlat egy német cégnél 
- tanulmányi út Berlinbe és Brüsszelbe 
- gyárlátogatások, kulturális események 
- projektmunka a támogatási program továbbfejlesztésében 

- széleskörű segítségnyújtás 
- mentorok (például az alapítvány vezetőségéből)  
- egy német család támogatása (gazdasági, kulturális vagy egyetemi 
életben vezető szerepet betöltő) 
- az egyetem és egyetemi oktatók 
- idősebb-, illetve volt ösztöndíjasok segítségnyújtása 

- kapcsolati hálózat építése 
 

A jelentkezési id őszak minden évben szeptember elsejétől november 
elsejéig tart az azt követő év őszi félévében történő tanulmánykezdéshez.  


