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Mit érdemes
még tudni?
Az EGT Alap Ösztöndíjprogramban havi 900 euró
támogatásban és egyszeri
500 euró utazási hozzájárulásban részesülhetsz
külföldi tanulmányaid,
szakmai gyakorlatod
vagy nyári egyetemen
való részvételed alatt.
További részletekért
keresd intézményi
EGT koordinátorod
vagy böngészd a
www.osztondijkereso.hu

oldalt.

Ha északnak
vennéd az irányt!

Norvégia, Izland, Liechtenstein
Láss Világot
Ösztöndíjjal!
www.osztondijkereso.hu
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Tempus Közalapítvány
www.tka.hu
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Mire leHet pÁlYÁzni?

MekkOrA Az ösztöndíj összege?

Az EGT Alap Ösztöndíjprogram a magyar és a részt vevő
donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) intézményei
közötti együttműködések, tapasztalatcserék, tudástranszfer
elősegítését célozza. Az ösztöndíjprogram a felsőoktatás
területén nyújt kiemelt támogatási lehetőségeket hallgatói,
oktatói, személyzeti mobilitásra. Ha téged is érdekelnek ezek
az országok és szeretnél ott hosszabb vagy rövidebb időt
eltölteni, szakmai kapcsolatokat kiépíteni például egy külföldi
gyakorlat során, érdemes pályáznod az ösztöndíjra.

Minden intézmény saját pályázási feltételeket ír elő, ezért
mindig a saját egyetemed/főiskolád kiírását figyeld, az aktuális
jelentkezési határidőt és feltételeket az intézményed EGT
koordinátoránál érdeklődd meg. A pályázatok beadásának
módját szintén az egyetem/főiskola aktuális pályázati felhívása
tartalmazza. A jelentkezés alapfeltétele: a kiutazásig minimum
két lezárt félévvel rendelkezz!

Tanulmányi célú mobilitásnál és szakmai gyakorlatnál 1400
euró az első hónap ösztöndíja, mely magában foglal 500 euró
utazási hozzájárulást. Az ösztöndíj összege minden további
hónapra 900 euró. Finanszírozási forma: átalánytámogatás
(a havi ösztöndíj és az utazási hozzájárulás egyaránt).
Nyári egyetemen részt vevő kimenő hallgatók esetében az
ösztöndíj pontos összegét a küldő intézmény határozza meg.
A maximális támogatás 1400 euró maximum 30 napra.

A hallgatóknak a saját felsőoktatási intézményükhöz kell pályázniuk, az intézmény által meghatározott feltételek szerint.
Amennyiben az intézményed részt vesz az EGT Alap felsőoktatási mobilitási akciójában, keresd fel intézményi EGT koordinátorodat, gyűjtsd be tőle a legfrissebb információkat! Az EGT
koordinátorok listáját megtalálod a www.osztondijkereso.hu
oldalunkon, az EGT Alap Ösztöndíjprogram leírásánál!

Megpályázható ösztöndíjtípusok:
• tanulmányi célú mobilitás
(3 –12 hónap)
• külföldi szakmai gyakorlat
(6 hét –12 hónap)
• nyári egyetemen való részvétel
(1–30 nap)

HOgYAn és MikOr leHet jelentkezni?
A mobilitási pályázatok felhívásainál mindig a saját egyetemed/főiskolád kiírását figyeld, az aktuális jelentkezési
határidőt és feltételeket az intézményed EGT koordinátoránál
érdeklődd meg. A pályázatok beadásának módját szintén az
egyetem/főiskola aktuális pályázati felhívása tartalmazza.

