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Figyelem! Az alábbi táblázatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak, minden változtatást a
http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok oldalon közzéteszünk!

CSEHORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
8.

Időtartam
5 hó

A pályázó

Összes keret
fő

Célja, jellege

idő

Végzettsége

25 fő 125 hó BA vagy MArészképzés

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

érettségi, alapszintű

bármilyen akkreditált képzésen

diploma

oktatott tudományág

Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj +
útiköltség átalány
fogadó fél: tandíjmentes
képzés és kedvezményes
kollégiumi elhelyezés

10

max. 9 hó

3 fő

27 hó posztgraduális részképzés

mesterszintű diploma

bármilyen akkreditált képzésen
oktatott tudományág

nincs

küldő fél: ösztöndíj +
útiköltség átalány
fogadó fél: tandíjmentes
képzés és kedvezményes
kollégiumi elhelyezés

A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.
Az adatlap letölthető a következő útvonalon: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
A magyar fél által nyújtandó támogatások a későbbiekben kerülnek meghatározásra.

FRANCIAORSZÁG
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

A pályázó

Összes keret
fő

Célja, jellege

idő

mesterfokú
7a.

1-10 hó

részképzés vagy
mérnöki diplomás
képzés

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozatos
mesterfokú képzést
folytató hallgató vagy friss
diplomás

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség

valamennyi tudományág

támogatás
fogadó fél: lsd. Francia Intézet
ösztöndíját

Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek.
Tájékoztatás és pályázás közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál (bk.loemba@inst-france.hu, budapest@campusfrance.org; 1011 Budapest, Fő u. 17.)
A pályázatok tartalmi bírálatát a Francia Intézet végzi. A Tempus Közalapítványhoz utazási átalány támogatás igénylése céljából lehet benyújtani pályázatot - a Francia
Intézet pozitív döntése esetén. A Francia Intézet várhatóan 2020 áprilisában fog döntést hozni és fogja jelölni a TKA számára a pályázókat; a TKA ekkor megnyitja a
pályázati felületét a jelölt pályázók számára.
A pályázatok beadása a Francia Intézethez: november 1-február 28 között; a pályázat összeállításánál figyelembe kell venni a budapesti Francia Intézet pályázati kiírását.
https://www.hongrie.campusfrance.org/fr

2

HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
12.

Időtartam

Összes keret
fő

Célja, jellege

idő

3-10 hó

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

részképzés (BA- vagy MA-

nappali tagozatos

Bármely tudományterület, de

vagy osztatlan tanulmányok

hallgató

előnyt élveznek a már min. 2

átalány, ösztöndíj

szemesztert elvégzett

fogadó fél: ösztöndíj

Kroatisztika szakos hallgatók

1600 HRK/hó,

folyamán)

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség

kollégiumi elhelyezés és
étkezési támogatás a
hallgatói étkezdékben

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali
tagozaton tanulják. A fogadó fél biztosít: ösztöndíjat és kollégiumi szállást, a küldő fél szintén ösztöndíjat, valamint útiköltséget biztosít. Valamennyi pályázattípushoz a
horvát fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap a horvát fél honlapjáról tölthető le: http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

LENGYELORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
8.a

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő
10 fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

50 hó részképzés

Végzettsége

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

nappali tagozatos

bármely tudományág (művészeti

nincs

egyetemi hallgató

szakok kivételével)

ösztöndíjas fizet) +

szükséges)
30 hó PhD részképzés

nappali tagozatos, MA

bármely tudományág (művészeti

diplomás egyetemi

szakok kivételével)

hallgató

(a lengyel nyelv ismerete
szükséges)

ösztöndíj+ kollégium
elhelyezés (melyet az

(a lengyel nyelv ismerete
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/Anyagi ellátás, stb./

útiköltség átalány
nincs

ösztöndíj+ kollégium
elhelyezés (melyet az
ösztöndíjas
fizet)+útiköltség átalány
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9.

5 hó

40 fő 200 hó BA/MA részképzés

lengyel szakos nappali

lengyel nyelv és irodalom

nincs

ösztöndíj+ kollégiumi

tagozatos

elhelyezés (melyet az

főiskolai/egyetemi

ösztöndíjas fizet) +

hallgató

útiköltség átalány

8.a. Bármely, kivéve művészeti szak hallgatói pályázhatnak az ösztöndíjra a 9. általános feltételeivel, viszont a lengyel nyelvtudás alapfeltétel. Az ösztöndíjat és az
útiköltség-támogatást a küldő fél biztosítja. A fogadó fél ingyenes képzést nyújt, illetve kollégiumi elszállásolást (ám a kollégiumi díjat a hallgatók fizetik).
9. Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali
tagozaton tanulják.
Az ösztöndíjat és az útiköltség-támogatást a küldő fél biztosítja. A fogadó fél ingyenes képzést nyújt, illetve kollégiumi elszállásolást (ám a kollégiumi díjat a hallgatók
fizetik). Valamennyi pályázattípushoz a lengyel fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.
A kinti fél honlapja: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation-offer-forincoming-students-and-scientists
Megjegyzés: A magyar-lengyel munkaterv aláírása folyamatban van, változások elképzelhetőek.

SZLOVÁKIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

Küldő fél: utiköltség

1-2
5

szemeszt

50 hó

részképzés

doktorandusz hallgatók

szlovák nyelv és irodalom

nincs

er
11.

1-2

/Anyagi ellátás, stb./

támogatás, ösztöndíj,
Fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés

-

350 hó

részképzés

nappali tagozatos alap-

szlovák nyelv és irodalom

nincs

Küldő fél: utiköltség

szemeszte

és mesterképzéses

támogatás, ösztöndíj,

r

egyetemi, főiskolai

Fogadó fél: kollégiumi

hallgató

elhelyezés

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali
tagozaton tanulják. Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja. Valamennyi pályázattípushoz a szlovák fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. A szlovák fél adatlapja letölthető a
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/ honlapon.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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