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ALBÁNIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
4.a

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő

idő

1

5 hó

A pályázó
Célja, jellege

részképzés

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

felsőfokú tanulmányokat valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
25 év

folytató hallgató

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 8 700 lek/hó
ösztöndíj, kollégium

CSEHORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
8.

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

25 fő 125 hó részképzés

Végzettsége
cseh szakos nappali

Tudomány-/szakterülete
cseh nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

tagozatos egyetemi

kiegészítés + útiköltség

hallgató

átalány
fogadó fél: tandíjmentes
képzés és kollégiumi
elhelyezés

A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.
Az adatlap letölthető a következő útvonalon: http://www.msmt.cz/international-cooperation-l/scgolarships
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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ÉSZTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
5.A

Időtartam
5-10 hó

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

részképzés

Végzettsége
elsősorban észt szakos

Tudomány-/szakterülete
észt nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség

nappali tagozatos

átalány

egyetemi hallgató

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, 4500,- EEK/hó
ösztöndíj + kollégiumi
elhelyezés

A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.
Az adatlap letölthető a következő útvonalon: http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/hungary
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
12.

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő
10 fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

50 hó nyelvi részképzés (BA- vagy MAhorvát nyelv és irodalom Kroatisztika
tanulmányok folyamán)

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség

szakos nappali

átalány

tagozatos hallgató

fogadó fél: ösztöndíj
+kollégiumi elhelyezés
(kb. 300 kuna, melyet az
ösztöndíjas fizet)

12.

3-10 hó

részképzés (BA- vagy MA-

nappali tagozatos

tanulmányok folyamán)

hallgató

Bármely tudományterület

nincs

küldő fél: útiköltség
átalány
fogadó fél: ösztöndíj
+kollégiumi elhelyezés
(kb. 300 kuna, melyet az
ösztöndíjas fizet)

18.

5 hó

nyelvi részképzés (BA- vagy

csak horvát nemzetiségű kroatisztika

nincs

küldő fél: útiköltség

MA-tanulmányok folyamán)

nappali tagozatos

átalány

hallgatók

fogadó fél: ösztöndíj
+kollégiumi elhelyezés
(kb. 300 kuna, melyet az
ösztöndíjas fizet)

18.

3-10 hó

részképzés (BA- vagy MA-

csak horvát nemzetiségű Bármely tudományterület

nincs

küldő fél: útiköltség

tanulmányok folyamán)

nappali tagozatos

átalány

hallgatók

fogadó fél: ösztöndíj
+kollégiumi elhelyezés
(kb. 300 kuna, melyet az
ösztöndíjas fizet)

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 kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja. Valamennyi pályázattípushoz a
horvát fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap az online rendszerből tölthető le a www.scholarship.hu honlapon.
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KÍNA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I/1.

Időtartam
10,5 hó

Összes keret
fő

idő

20 fő 210 hó

A pályázó
Célja, jellege
részképzés

Végzettsége

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nappali tagozatos

kínai nyelv és irodalom, illetve

nincs

egyetemi, főiskolai

egyéb tudományterületek, de a

kiegészítés + útiköltség

hallgató

kínai tudás szükséges

támogatás

küldő fél: ösztöndíj

fogadó fél: szállás +
ösztöndíj: 1.400,- RMB/
hó; mentesség tandíj
megfizetése alól,
egészségbiztosítás

A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatóak azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat. A China Scholarship Council
fenntartja a jogot arra, hogy a választott egyetemek listájától függetlenül jelöljön ki fogadóintézményeket a jelöltek számára.
Figyelem! Pályázati határidő: 2013. december 2.
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KUVAIT
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
1.

Időtartam
10 hó

Összes keret
fő
3

idő

A pályázó
Célja, jellege

30 hó tanulmányok folytatása a
Kuvaiti Egyetem Nyelvi

Végzettsége
arab szakos egyetemi

Tudomány-/szakterülete
arab nyelv

hallgatók

Központjában

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíjkiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj (60
kuvaiti dinár/hó), teljes
ellátás, kollégiumi
elhelyezés, repülőjegy,
transzfer

A tanulmányút megvalósításához arab nyelvtudás szükséges és az angol nyelv ismerete hasznos. A meghirdetés feltételes, a kuvaiti fél évenkénti felajánlásától
függ.
Figyelem! Pályázati határidő: 2013. október 15.
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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)

/Anyagi ellátás, stb./
250 USD/hó ösztöndíj+
kollégium elhelyezés

(a lengyel nyelv ismerete

(melyet az ösztöndíjas

szükséges)

fizet) + útiköltség
átalány

8.b

5 hó

40 fő 200 hó részképzés

lengyel szakos nappali

lengyel nyelv és irodalom

nincs

250 USD/hó ösztöndíj+

tagozatos

kollégiumi elhelyezés

főiskolai/egyetemi

(melyet az ösztöndíjas

hallgató

fizet) + útiköltség
átalány

8.a. Bármely, kivéve művészeti szak hallgatói pályázhatnak az ösztöndíjra a 8.b 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).
8.b 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. Az adatlap az online rendszerből tölthető le a www.scholarship.hu honlapon.
Megjegyzés: A magyar-lengyel munkaterv aláírása folyamatban van, változások elképzelhetőek.
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LETTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
9.

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő
2 fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

10 hó részképzés

Végzettsége
lett szakos nappali

Tudomány-/szakterülete
lett nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

tagozatos egyetemi

kiegészítés, útiköltség

hallgató

átalány
fogadó fél: tandíjmentes
képzés és kollégiumi
elhelyezés

LIBANON
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
2.

Időtartam
5-10 hó

Összes keret
fő
-

idő

A pályázó
Célja, jellege

kb. 20 részképzés
hó

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozatos, alap- arab nyelv és irodalom, az

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

vagy mesterképzésben

iszlám vallás és egyéb

támogatás

résztvevő egyetemi

tudományos területek

fogadó fél: 500

hallgató

USD/fő/hó ösztöndíj+
tandíjmentes képzés,
biztosítás
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LITVÁNIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
6.2.1.

Időtartam

Összes keret
fő

3-10 hó

idő

A pályázó
Célja, jellege

20 hó részképzés

Végzettsége
litván (balti) szakos

Tudomány-/szakterülete
litván (balti) tanulmányok

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség

nappali tagozatos

átalány

egyetemi hallgató

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, ösztöndíj,
kollégiumi elhelyezés

A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a http://www.smpf.lt/index.php?id=3274 honlapon.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

MONGÓLIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I./7

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő
4 fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

20 hó nyelvi részképzés

Végzettsége
mongol nyelvszakos

Tudomány-/szakterülete
mongol nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
fogadó fél: ösztöndíj,

nappali tagozatos

tandíjmentesség

egyetemi hallgató

küldő fél: ösztöndíjkiegészítés + útiköltség
támogatás
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OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
6.5.

Időtartam
4 hó

Összes keret
fő

Célja, jellege

idő

25 fő

A pályázó

részképzés

Végzettsége
orosz specializációjú

Tudomány-/szakterülete
orosz nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
ösztöndíj-kiegészítés+

szlavisztika szakos BA

kollégium + útiköltség

szintű nappali

átalány

tagozatos hallgatók
6.6.

3 hó

40 fő

részképzés

különböző, nem orosz

orosz nyelv/szaknyelv

nincs

ösztöndíj-kiegészítés +

szakos nappali

kollégium + útiköltség

tagozatos egyetemi,

átalány

főiskolai hallgatók
6.7.

4 hó

30 fő

részképzés

felsőbb éves (MA sztintű orosz nyelv és irodalom

nincs

ösztöndíj-kiegészítés +

vagy osztatlan) orosz

kollégium + útiköltség

filológiai tanulmányokat

átalány

folytató hallgatók
Az ösztöndíjak szemeszterenként kerülnek meghirdetésre, kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat.

ROMÁNIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
19.A

Időtartam
5-10 hó

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

részképzés

Végzettsége
nappali tagozatos

Tudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség

egyetemi, főiskolai

átalány, ösztöndíj

hallgatók

kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj,
kollégium

Az ösztöndíjak száma beadott pályázatok minőségétől függ.
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SZLOVÁKIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
11.

Időtartam
5 hó

Összes keret
fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

75 fő 350 hó részképzés

Végzettsége
szlovák szakos nappali

Tudomány-/szakterülete
szlovák nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
150 USD/hó ösztöndíj+

tagozatos egyetemi,

ingyenes kollégium +

főiskolai hallgató

útiköltség átalány

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, devizában.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

VIETNAM
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I/7.

Időtartam
10 hó

Összes keret
fő
3 fő

idő

A pályázó
Célja, jellege

30 hó nyelvi részképzés

Végzettsége
nappali tagozatos

Tudomány-/szakterülete
vietnami nyelv és kultúra

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
fogadó fél: ösztöndíj

egyetemi, főiskolai

küldő fél: ösztöndíj

hallgató

kiegészítés + útiköltség
átalány
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