PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Teljes doktori- és doktori részképzés 2015/2016.
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ARGENTÍNA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

I./3.

Összes keret
fő
1-2

idő

A pályázó
Célja, jellege

20 hó teljes doktori képzés

Végzettsége

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

MA/MSc-diploma

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

-

fogadó fél: tandíjmentes

valamennyi tudományterület

fő

képzés, havi ösztöndíj
(kb. 3.850 argentin
peso), egészségügyi
biztosítás

CSEHORSZÁG
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj-

nappali tagozatos
10.

1-10 hó

6 fő

30 hó

PhD/DLA részképzés

PhD/DLA képzésben részt

kiegészítés, útiköltség
valamennyi tudományág

vevő hallgató

35 év

támogatás
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés

Az ösztöndíj legfeljebb 10 hónapra igényelhető. A képzéshez a cseh nyelv ismerete szükséges. A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az
adatlap letölthető a következő oldalon: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships
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ÉSZTORSZÁG
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

Korhatár

küldő fél: útiköltség
támogatás

nappali tagozatos
4 hó

4 hó

PhD/DLA részképzés

PhD/DLA képzésben részt

valamennyi tudományág

35 év

vevő hallgató

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, 6000 EEK/hó
ösztöndíj, ebből a kollégiumi
szállásdíj fizetendő (1200 EEK)

A képzéshez az észt vagy angol nyelv ismerete szükséges. A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell 2 példányban. Az adatlap letölthető a
következő útvonalon: http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/hungary
A meghirdetés feltételes. Változások lehetségesek.

HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

küldő fél: útiköltség

mesterdiploma vagy
12.

1-36 hó

2 fő

36 hó

teljes vagy rész PhD

nappali tagozatos PhD

képzés

képzésben részt vevő

támogatás
elsősorban kroatisztika

nincs

18.

12-36 hó

mesterdiploma vagy

képzés horvát

nappali tagozatos PhD

nemzetiségűek

képzésben részt vevő

számára

hallgató

fogadó fél: 2 200.00 Kuna/hó
ösztöndíj, kollégiumi

hallgató
teljes vagy rész PhD

/Anyagi ellátás, stb./

elhelyezés
küldő fél: útiköltség
elsősorban kroatisztika

nincs

támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,
kollégiumi elhelyezés

12. Az ösztöndíjra, elsősorban kroatisztikai PhD tanulmányokra lehet pályázni. A fogadó fél a doktori fokozat megszerzését előkészítő képzést biztosítja 36
hónapra, illetve részképzésre. A 36 hónapos képzéshez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell felelni.
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18. Az ösztöndíjra a horvát nemzeti kisebbségiekhez tartozó egyéneknek lehet pályázni, elsősorban kroatisztikai PhD tanulmányokra. A fogadó fél a doktori
fokozat megszerzését előkészítő képzést biztosítja 36 hónapra, illetve részképzésre. A 36 hónapos képzéshez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt
követelményeinek meg kell felelni.

KÍNA
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj
kiegészítés, útiköltség

I./2.c

36 hó

1 fő

36 hó

PhD részképzés

MA/MSc diploma

valamennyi tudományág

40 év

támogatás
fogadó fél: 2.000,- RMB/hó
ösztöndíj, kollégiumi
elhelyezés

A kínai vagy az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.
Pályázati határidő: 2014. december 1.

LENGYELORSZÁG
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj-

nappali tagozatos PhD
9.

6 hó

5 fő

30 hó

PhD részképzés

képzésben részt vevő
hallgató

kiegészítés, útiköltség
valamennyi tudományág

35 év

támogatás,
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés

Új munkaterv aláírása folyamatban, változások elképzelhetők!
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LETTORSZÁG
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj-

nappali tagozatos PhD
11.

12 hó

1 fő

12 hó

PhD részképzés

képzésben részt vevő

kiegészítés, útiköltség
valamennyi tudományág

35 év

hallgató

támogatás,
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés

A képzéshez a lett nyelv ismerete szükséges.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj-

nappali tagozatos PhD
5.6.

10 hó

4 fő

40 hó

PhD részképzés

képzésben részt vevő

kiegészítés, útiköltség
valamennyi tudományág

35 év

hallgató

támogatás,
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés
küldő fél: ösztöndíjkiegészítés, útiköltség

5.7.

3 év

1 fő

3 év

PhD képzés

mesterdiploma

valamennyi tudományág

35 év

támogatás,
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés
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ROMÁNIA
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)
19.C/
1.
19./C/
2.

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

valamennyi tudományág

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: 360 USD/hó

3X10hó

PhD/DLA képzés

mesterdiploma

ösztöndíj, útiköltség
támogatás

nappali tagozatos PhD
10 hó

PhD/DLA részképzés

küldő fél: 360 USD/hó

képzésben részt vevő

nincs

hallgató

ösztöndíj, útiköltség
támogatás

A MÖB által jelöltek pályázatának elfogadásáról a Román Oktatási, Ifjúsági és Kutatási Minisztérium ösztöndíj-alap rendszerében döntenek. A román fél nem adott
létszámkeretet, az ösztöndíjak száma a pályázatok minőségétől függ.

SZLOVÁKIA
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

időtartam

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: 360 USD/hó
ösztöndíj, útiköltség

nappali tagozatos PhD
5.

5 hó

10 fő

50 hó

PhD részképzés

képzésben részt vevő
hallgató

valamennyi tudományág

35 év

támogatás
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, kedvezményes
kollégiumi elhelyezés

A képzéshez a szlovák nyelv ismerete szükséges.
Új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetők.
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