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DAAD Magyarország

Német Felsőoktatási Információs Központ

1075 Budapest

Madách Imre út 13-14. IV. em.

E-Mail: mail@daad.info.hu

Honlap: http://www.daad.info.hu

Facebook: DAAD Hungary

Fogadóórák:

Hétfőn 9-13 óra

Kedden 14-18 óra

Csütörtökön 11-15 óra

mailto:mail@daad.info.hu
http://www.daad.info.hu/
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 Lakhatás 323 Euro

 Étkezés ca. 168 Euro 

 Telefon és Internet ca. 31 Euro

 Közlekedés 94 Euro

 Jegyzetek 20 Euro

 Ruha 42 Euro

 Szabadidő, kultúra, sport 61

 Esetleges eü. biztosítás 80 Euro_______________

819 €  (2019)
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Finanszírozás

Megélhetési költségek? 

• Havonta kb. 800 €

Tandíj?

• Általában nincs tandíj!

• Kivételek: bizonyos mesterképzések és privát egyetemek

• Azonban regisztrációs díj/ szemeszterdíj van! (ca. 50-250 €)

Finanszírozás?

• Nebenjob/részidős munkahely (max. heti 20 óra)

• DAAD ösztöndíjai vagy más ösztöndíjprogramok

 www.funding-guide.de
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A DAAD ösztöndíjai

Alapképzés
 Nyári egyetemi kurzusok

Mesterképzés

 Graduális ösztöndíj bármely tudományterület számára 

 Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára 

 Továbbképzés német filológiai végzettséggel rendezők számára

 Szakmai gyakorlat természettudományi-, mérnök-, mezőgazdasági -, és

erdőgazdálkodási szakos hallgatók részére

Ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

 Kutatói ösztöndíj

Ösztöndíjak tudományos fokozattal rendelkező oktatóknak és 

kutatóknak

 Kutatói ösztöndíj
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Nyári egyetemi kurzusok
 3-4 hetes nyelvi és/vagy szakmai képzés egy német 

felsőoktatási intézményben

 Általában június és szeptember között

 Előfeltétel: két lezárt félév, min. A2-es német

 Ösztöndíj: 950 € + 225 € utazási támogatás

 Határidő: december 1.

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/
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 Az ösztöndíj idõtartama:

- Végzettség nélküli továbbképzés: 1 tanév

- Végzettség megszerzésére irányuló graduális képzés (pl.

mesterképzés) : 10-24 hónap

 Jelentkezés: online és papír alapon is!

- ajánlólevél

- DAAD pályázati adatlap

- Munkadarab DVD-n / portfolió

 ösztöndíj összege havonta: 850 €, biztosítás, adott esetben utazási

támogatás

 Határidő: építészeknek szeptember 30.

9
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Graduális tanulmányi ösztöndíj

 Bármely tudományterületen diplomával rendelkezőknek

 10 – 24 hónapos képzésekre (MA)

 Már az utolsó tanulmányi évben megpályázható 

támogatás kezdete október 1.

 Angol nyelvű mesterszakok is pályázhatók!

 Határidő: november 15.

 Az ösztöndíj összege:

- Havi 850 Euro ösztöndíj

- Egyszeri utazási támogatás, biztosítás
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Pályázati határidő:

15.November

•Online jelentkezés – csak az 

ajánlólevelet kell postán beküldeni 

•Önéletrajz, motivációs levél, 

nyelvvizsga, index, érettségi 

bizonyítvány,  ajánlólevél

•Mindent az online pályázati 

felületre kell feltölteni 

Személyes interjú 

Február környékén

•Interjú egy német és 

magyar szakemberekből 

álló bizottsággal

Eredményhirdetés 

április/május 

környékén 

•Jelentkezés 

a választott 

egyetemre! 
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Továbbképzés német filológiai végzettséggel 

rendelkezők számára

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára: germanisztika, német 

filológia, német mint idegen nyelv, német mint anyanyelv, német 

tanárképzés

 4 hónap Heidelberg vagy Lipcse (30 ECTS)

 Feltétel: igazolható oktatói tapasztalat Német, mint idegen nyelv (DaF) 

területén, vagy egy magyarországi egyetemen a germanisztika szakon

 Ösztöndíj : 850 € + utazási támogatás

 Határidő: szeptember 30.

 Támogatás kezdete:  április 1.
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 1-12 hónap németországi kutatás egy legalább doktori fokozattal

rendelkezõ német fogadó professzor felügyeletével

 doktoranduszok számára egy magyar egyetem PhD képzésén

kezdés időpontja 3 éven belül

 Posztdoktorok: végzés időpontja 2/4 éven belül

 Ösztöndíj: diplomások 850€, posztdoktorok 1200€ + utazási tám.

 Határidő: november 15.és április 30. (6 hónapnál rövidebb

támogatás)
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 doktori fokozattal rendelkezõ magyar oktatók és kutatók

részére

 kutatás idõtartama 1-3 hónap

 ösztöndíj: 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és

docenseknek; 2150 € a professzoroknak

 Jelentkezési határidõ: november 15. és április 30.

14
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https://portal.daad.de/irj/portal
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https://portal.daad.de/irj/portal
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Online

 Önéletrajz: amerikai típusú, megszakítás nélküli

 Munkaterv/Motivációs levél: tanulmányi munkaterv, szakmai
és személyes motiváció

 PhD és afelett: publikációs lista, kutatási terv, fogadólevél
 Nyelvtudás igazolása: államilag elismert B2 nyelvvizsga (2 

évnél nem régebbi);  német érettségi, OnSet

 Végzettségek igazolása:

-Érettségi

-Alapszakos/Mesterszakos diploma

-Leckekönyvek (Transcript)

-Magyar érdemjegyek magyarázata

Postán
 Ajánlólevél: legalább doktori fokozattal rendelkező oktatótól

http://www.daad.tj/wie_schreibe_ich_ein_motivationsschreiben.pdf

http://www.daad.tj/wie_schreibe_ich_ein_motivationsschreiben.pdf
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A) ‚Numerus clausus‘ szakok: Stiftung für 

Hochschulzulassung www.hochschulstart.de

B) uni-assist www.uni-assist.de

C) választott intézmény honlapján

www.studienwahl.de
www.hochschulkompass.de

http://www.hochschulstart.de/
http://www.uni-assist.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.hochschulkompass.de/
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 Érettségi és diplomák másolata – HITELESÍTÉS, 

FORDÍTÁS

 Igazolványkép

 Személyi igazolvány

 Nyelvvizsga bizonyítvány: TestDaF, Goethe C2, Telc

Hochschule, DSD II., DSH

Intézményenként eltérő  AAA (Akademisches 
Auslandsamt)

19
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OnSet szintfelmérő teszt

• Ingyenes, online német/angol teszt

• DAAD irodában lehet letenni

• DAAD ösztöndíjpályázatokhoz

• FIGYELEM: egyetemi felvételihez nem fogadják el!
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 Milyen nyelven adjam be a dokumentumokat?

 Kell-e hiteles fordítás?

 Lehet-e fél évre pályázni? 

 Miért kell német nyelvvizsga, ha angolul 
tanulok/kutatok?

 Mikor derül ki az eredmény?

 Ki írhat ajánlólevelet?

 Hány helyre pályázhatok?

 Elfogadják a nyelvvizsgámat?

 Munkaterv – motivációs levél
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DAAD
Német Felsőoktatási Információs Központ

1075 Budapest

Madách Imre út 13-14

E-Mail: mail@daad.info.hu

http://www.daad.info.hu

Facebook: DAAD Hungary 

Fogadóórák: 

Hétfő 9-13

Kedd 14-18 

Csütörtök 11-15

mailto:mail@daad.info.hu
http://www.daad.info.hu/

