1. Regisztrálás a Study in Hungary felületen
Az
ösztöndíjprogram
csak
magyar
állampolgársággal
pályázható
meg,
emiatt
a
https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ linkről elérhető pályázati felület kezdőoldalán a pályázónak első
lépésként jeleznie kell az állampolgárságát. Ha Magyarország területéről regisztrál, ezt a következőképpen
teheti meg: Kattintson a zöld gombra.

Ha nem Magyarország területéről regisztrál, akkor kattintson a „NO”-ra…

…és válassza ki a magyar állampolgárságot itt a Hungary begépelésével:

A regisztrációhoz kattintson a „Become an applicant” gombra:

Adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat:

És fogadja el az adatkezelési szabályzatot. A szabályzat elsődlegesen a Magyarországra bejövő, külföldi
Stipendium Hungaricum pályázókra vonatkozik, de technikai okokból szükséges a regisztráció elindításához. A
programra vonatkozó tényleges adatvédelmi tájékoztató itt érhető el, amelyet a Pályázati adatlap aláírásával
tud majd elfogadni. Végül kattintson a „Sign up and continue” gombra a regisztráció befejezéséhez.

Nagyon fontos, hogy a regisztráció közben kapott kódot feljegyezze, mivel a későbbiekben ennek
begépelésével történik a belépés a pályázási felületre. Jelszó megadására nincs szükség. A regisztráció után a
rendszer a kódot automatikusan elküldi a megadott email címre is, valamint ugyanide elküld egy aktiváló
linket, melyre kattintva véglegesítheti a regisztrációt.

2. Az ösztöndíj kiválasztása
Belépést követően a megpályázandó ország ösztöndíjának kiválasztásához kattintson a „Find Programmes”
menüpontra:

A megjelenő képernyő alján találhatóak a választható ösztöndíjprogramok:

A programban jelenleg 25 ország érhető el. Ahhoz, hogy mind a 25 megjelenjen, a „select all” gombra kell
kattintani. Az „only show programmes I can apply to” nem kell, hogy ki legyen pipálva.

Az adott országban elérhető ösztöndíjas lehetőségek megtekintéséhez kattintson a célország nevére vagy a
„More information” gombra, a jelentkezéshez pedig az „Apply now” gombra:

A jelentkezés után a következő oldalon további választott célország is hozzáadható a listához az „Add more
choices” gombra kattintva, de törölhető is a kiválasztott célország a kis kuka ikonjára kattintva. A fel/lefelé
mutató nyilakkal a sorrend változtatható meg.

A lent látható menüpontokban adhatók meg a szükséges személyes és tanulmányi adatok:

A „Documents”, illetve a „Checklist” menüpontokba tölthetők fel a pályázó dokumentumai kijelöléssel vagy
drag and drop módszerrel. A kötelező dokumentumokat a „Checklist”-be mindenképp fel kell tölteni a sikeres
benyújtáshoz. Kérjük, a dokumentumok elnevezése utaljon a tartalmára.

A „Checklist” menüpontban emellett ellenőrizhető, hogy minden dokumentum feltöltése megtörtént-e.
Fontos, hogy a rendszer a dokumentumok tartalmát, formátumát és nyelvét nem ellenőrzi, valamint szintén
nem ellenőrzi, hogy az egyéb feltölthető dokumentumok (pl. kiemelkedő művészeti eredményről szóló
igazolás) megtörtént-e. Ezeket, kérjük a „Documents” menüpontban feltölteni.
A pályázat kötelező eleme a „Pályázati adatlap” kitöltése, aláírása és feltöltése. A „Pályázati adatlapot” a
pályázati adatlap feltöltése nevű „task”-ra kattintva találja:

A pályázatot a rendszer addig nem engedi beadni, amíg az összes kötelezően feltöltendő dokumentum
feltöltése nem történt meg a Checklist menüpontban (tehát amíg az egyes dokumentumoknál áthúzott piros
karika szerepel).

A hiányzó dokumentumok számát – tehát az elvégzendő feladatokat (taskokat) jobb oldalon is jelöli a felület.

Ahhoz, hogy a „checklist” egyes pontjait a rendszer elintézettnek (tehát a dokumentumokat feltöltöttnek)
tekintse, a dokumentum Checklist menüpontban való feltöltése mellett arra is szükség van, hogy az egyes
dokumentumokra való rákattintás után bepöttyözze a „feltöltöttem a … dokumentumot” opciót.

3. Pályázat beadása
A pályázati űrlapot a kitöltés közben lehetőség van menteni a „Save” gomb megnyomásával. A pályázat
beadásához a „Submit” gombra kattintson. Fontos, hogy a pályázat csak a „Submit” gomb lenyomása után
számít beadottnak, a csupán elmentett nem. A rendszer a pályázatot csak akkor engedi beadni, ha minden
szükséges mező kitöltése megtörtént. A beadásról értesítő emailt küld a megadott email címre.
A pályázat a beadást követően a pályázat újra megnyitható és szerkeszthető, és a pályázati határidőig
bármennyiszer újra beadható (ilyenkor újból a Submit gombra kell kattintani). A rendszer a pályázati határidő
és a rendszer lezárása után mindig a legfrissebben beadott pályázatot veszi figyelembe.

