BILATERAL STATE SCHOLARSHIPS / ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK
Preliminary acceptance letter / Előzetes fogadólevél
for studies or for research / tanulmányokhoz vagy kutatói tanulmányúthoz
I, undersigned, / Alulírott, *
name / név:

Mr./Ms.**

title / beosztás:
faculty and department (if relevant) / kar és tanszék
(ha releváns):
institution / intézmény:

hereby certify that the below bilateral state applicant / igazolom, hogy az alábbi államközi ösztöndíjra pályázó
name of applicant/ pályázó neve:
Mr./Ms.**
country of origin / küldő ország:
level of study at home at the moment of application
(if relevant) / hazai képzési szint a pályázáskor (ha
releváns)**:

bachelor / alap
master / mester
doctoral / doktori
undivided / osztatlan

fulfilling the conditions will be accepted for the following study program or research / a feltételeknek való megfelelés
1
esetén felvételt nyer az alábbi képzésre vagy kutatói tanulmányútra,
Hungarian host institution / magyar fogadó
intézmény:
faculty and department of host institution (if
relevant) / fogadó intézmény kara és tanszéke (ha
releváns):
programme (if relevant) / képzési program (ha
releváns):
type of programme / képzési program típusa**:

level of study programme (if relevant) / képzési
program szintje (ha releváns)**:

period of programme (from d/m/y to d/m/y) /
képzési program időtartama (év/hó/naptól –
év/hó/napig):
host professor or head of research / fogadó oktató
vagy kutatásvezető:

partial studies / részképzés
full degree studies / teljes diplomás képzés
postgradual research / posztgraduális kutatói tanulmányút
postdoctoral research / posztdoktori kutatói tanulmányút
bachelor / alap
master / mester
doctoral / doktori
undivided / osztatlan
…………./………/…….. - …………/………/………
Mr./Ms.**

in case the applicant is granted a bilateral state scholarship in Hungary by Tempus Public Foundation. / amennyiben elnyeri
a magyarországi államközi ösztöndíjat a Tempus Közalapítványnál.
Date and official stamp / Keltezés és hivatalos pecsét:

Signature /Aláírás *:
(head of host programme / fogadó képzés vagy kutatás vezetője)
Acknowledged by / Ellenjegyezte*: ………………………….…………………………………………………….……………… (name and signature of
international office representative / nemzetközi iroda képviselőjének neve és aláírása)
*The preliminary acceptance letter should be signed by the head of the host study or research programme and
acknowledged by the representative of the international scholarship office (if any) of the host institution in Hungary. / Az
előzetes fogadólevelet a magyarországi fogadó intézménynél megpályázni kívánt képzés vagy kutatás vezetőjének
aláírásával, valamint (ha van) a nemzetközi iroda képviselőjének ellenjegyzésével kell ellátni.
** Please, circle what is appropriate. / Kérjük bekarikázni a megfelelő választ.
1

Subject to the conditions of the study language, the entrance exam, etc. laid down in the call for application (https://tka.hu/internationalprogrammes/4133/information-for-applicants) and by the host institution / a pályázati kiírásban szereplő ill. a fogadó intézmény által
meghatározott tanulmányi ill. kutatási nyelv, felvételi vizsga, stb. feltételek teljesülése esetén:
https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok.
Please note that partial or full studies must be held in Hungarian language (except for art studies). / A rész- vagy teljes képzés nyelve (a
művészeti képzéseket kivéve) csak magyar lehet.

