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BEVEZETŐ
Ez az útmutató kiegészítő információkkal szolgál a Stipendium Hungaricum programban a
2021/22-es tanévre szóló intézményi részvételre vonatkozó meghosszabbított kiegészítő pályázati
felhíváshoz.
A program jogszabályi hátteréről, átfogó céljairól, felépítéséről és a támogatható
tevékenységekről, valamint az adott időszakra vonatkozó pályázati követelményekről és
feltételekről (menetrend, határidők, formai és tartalmi bírálati szempontok, az értékelés
szempontrendszere stb.) részletesen a pályázati felhívás, valamint a Stipendium Hungaricum
Program Működési Szabályzata ad tájékoztatást.
A pályázati felhívás elérhető a következő linken: https://tka.hu/palyazatok/12814/kiegeszitointezmenyi-palyazati-felhivas-a-stipendium-hungaricum-programban-valo-intezmenyi-reszvetelre
A program keretében meghirdetett intézményi pályázati lehetőségek
A program két részből áll: egyéni pályázatokból (Stipendium Hungaricum Ösztöndíjak) és
Intézményi pályázatokból (Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok).
Jelen Útmutató a Kiegészítő intézményi pályázatok benyújtásához kíván segítséget nyújtani.
Intézményi pályázatok: Képzések és felsőoktatási előkészítő tanulmányok meghirdetése külföldi
Stipendium Hungaricum partnerországból érkező ösztöndíjas hallgatók számára.
A program keretében Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra jelentkező hallgatókat lehet fogadni
 alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktori képzésekre,
 zeneművészeti, táncművészeti, informatikai és műszaki szakok esetében az intézmény
dönthet úgy, hogy a jelentkezőket az alap- és mesterképzéseket megelőző egy éves
előkészítő képzésre veszi fel, zeneművészeti képzés esetében az alap- és mesterképzéseket
követő specializációt nyújtó képzésen való részvételre is lehetőség van,
 magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő tanulmányokra,
amelyekre vonatkozóan a felsőoktatási intézmények sikeres pályázatot nyújtottak be.
Pályázó intézmény
A Stipendium Hungaricum program keretében kizárólag magyarországi székhelyű állami vagy
államilag elismert egyházi fenntartású, valamint az Nftv. 117/C § szerinti felsőoktatási intézmény
nyújthat be pályázatot. További az intézményre vonatkozó formai kritériumokat a Pályázati
Felhívás ill. jelen Útmutató Intézményi kiválasztási szempontok fejezete tartalmazza.
A meghosszabbított kiegészítő intézményi pályázat keretében csak azon intézmények nyújthatnak
be új képzéseket, melyek a programban hatályos nyertes intézményi pályázattal
(keretmegállapodással) rendelkeznek, vagy amelyek pályázatának elbírálása folyamatban van.
Pénzügyi tudnivalók
Az e felhívás keretében benyújtott pályázatok a programban való részvételre irányulnak, a
sikeresen szereplő pályázatok közvetlen támogatásban nem részesülnek.
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A pályázati felhívás részletezi, hogy a hallgatói ösztöndíjak milyen juttatásokat tartalmaznak.
TUDNIVALÓK A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSÉRŐL
Pályázati felület elérése
A Stipendium Hungaricum program keretében a pályázatokat elektronikus úton, online rendszeren
keresztül kell benyújtani.
Az elektronikus pályázati felület elérhető: http://intezmenyi.stipendiumhungaricum.hu/
Pályázati űrlap és a kitöltés nyelve
A pályázati űrlap nyelve magyar. Bizonyos adatokat (pl. képzés neve, leírása) azonban – ahol az
űrlap ezt külön jelöli – magyarul és a képzés nyelvén is meg kell adni. Az idegen nyelven kért
adatok, információk a képzések népszerűsítésére szolgálnak a potenciális külföldi hallgatók felé.
Ezek az információk a megadott módon, változtatás nélkül kerülnek majd át a külföldi
hallgatók által hozzáférhető képzési adatbázisba, így kérjük, különösen ügyeljenek az
adatok és információk pontos, szabatos megfogalmazására, hiszen azok széleskörűen
elérhetők lesznek.


A már korábban a rendszerben szerepeltetett felhasználók belépés után
o megtekinthetik az intézményi alapadataikat és nyertes képzéseik adatait
o szerkeszthetik a nem nyertes képzéseiket
az idei kiegészítő intézményi pályázat keretében beadott képzések nem
szerkeszthetőek
o a rendszerben szereplő karokhoz hozzáadhatnak új képzéseket, új karok
felvitelére nincs lehetőség

PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE
III. Az idegen nyelvű képzések és a felsőoktatási előkészítő tanulmányokra vonatkozó
adatok
Kérjük, hogy az adatlapon hiánytalanul adja meg a kért információkat, ügyeljen rá, hogy a
pályázati felületen megadható információk kellően részletesek, ugyanakkor lényegretörőek
legyenek. Továbbá kérjük, hogy az adatokat angolul vagy az idegen nyelvű képzés nyelvén adják
meg. Az itt megadott információk a megadott módon és formában fognak megjelenni a potenciális
jelentkezők által elérhető felületen/adatbázisban, ahonnan a leendő hallgatók tájékozódhatnak az
egyes intézmények képzési kínálatáról.
Alap-mester és osztatlan mesterképzések
A képzés neve kérdésnél kérjük, a legördülő menüből válassza ki a képzés 139/2015. (VI. 9.)
Korm. rendelet vagy a 222/2019 (IX. 25.) Korm. rendelet szerinti megnevezését
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500139.kor
ill.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900222.KOR).
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A képzésben megszerezhető végzettségi szint kérdésnél kérjük, adja meg, hogy az adott kurzus
milyen szintű végzettséget ad.
A képzésben megszerezhető szakképzettség megnevezése kérdésnél kérjük, a legördülő
menüből válassza a szakképzettség 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet vagy a 222/2019 (IX. 25.)
Korm. rendelet szerinti megnevezését (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500139.kor ill.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900222.KOR).
A képzés rövid leírása a képzés nyelvén: az itt megadott információk a képzések népszerűsítésre
szolgálnak a potenciális külföldi hallgatók felé, ezért kérjük, a képzés nyelvén töltsék ki ezt a
részt. A kérdésre adott válasz a megadott módon, változtatás nélkül kerül majd át a külföldi
hallgatók által hozzáférhető képzési adatbázisba, így kérjük, különösen ügyeljenek az adatok és
információk pontos, szabatos megfogalmazására.
Felvételi követelmény, szükséges előképzettség: kérjük, adja meg a képzés nyelvén az adott
szakra bekerülés előfeltételét (pl. érettségi; alapszak(ok) megnevezése)
Végzettség megszerzéséhez szükséges követelmények: kérjük, adja meg a képzés nyelvén
az adott szak elvégzéséhez szükséges minimum követelményeket (pl. minimálisan teljesítendő
kurzusok, szakdolgozat, záróvizsga, szakmai gyakorlat, stb.)
Kurzus szerkezet, kreditek: kérjük, a képzés nyelvén ismertesse a szak elvégzéséhez szükséges
kreditek számát, a képzés szerkezetét. Amennyiben a képzéshez tartozó mintatanterv elérhető az
intézmény honlapján, kérjük, adja meg a hozzá tartozó linket.
Értékelési és osztályozási szempontok: kérjük, a képzés nyelvén ismertesse a szakon alkalmazott
értékelési és osztályozási szempontokat (előadások/gyakorlati jegyek, szóbeli és írásbeli vizsga
értékelése, osztályzatok).
Mely programokban kívánja az intézmény indítani a képzést? Kérjük, adja meg, hogy a
Stipendium Hungaricum, Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak, valamint Diaszpóra
Felsőoktatási Ösztöndíjprogram közül mely programokban kívánja indítani az adott képzést.
Kérjük, minden programnál, amelyben indítani kívánja a képzést, adja meg a tervezett minimum
és maximum kapacitást.
A Stipendium
információk

Hungaricum

bekerülő

programba

képzés

önköltségére

vonatkozó

A Stipendium Hungaricum programban megajánlott képzési önköltség összege: az az összeg,
amelyet az intézmény a pályázat sikeres elbírálása esetén tanévenként el kíván számolni egy
ösztöndíjas után. Kérjük az összeget HUF/tanév/hallgató formátumban megadni. A megajánlott
képzési önköltség összegének tartalmazni kell minden, a képzés megvalósításához szükséges
költségelemet (a szervezési átalányból finanszírozott kiadások kivételével).
A pályázatban beadott idegen nyelvű képzés Stipendium Hungaricum programban megítélt
képzési önköltségének megállapításakor viszonyítási alapot a vonatkozó magyar nyelvű képzés
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önköltsége képezi. A magyar nyelvű képzés önköltsége alatt az Oktatási Hivatal által
nyilvántartott FIR adatbázisban rögzített önköltség értendő.
Az adatokat a Tempus Közalapítvány közvetlenül az Oktatási Hivataltól kéri meg. Amennyiben a
pályázatban beadott idegen nyelvű képzés magyar nyelven nem kerül meghirdetésre, és ezért nem
szerepel az Oktatási Hivatal FIR adatbázisában, a képzési önköltség számításakor az adott kar
által kínált összes magyar nyelvű képzés önköltségének átlaga képezi a viszonyítás alapját.
A képzés piaci ára: az idegen nyelvű képzés Stipendium Hungaricum programon kívül
meghatározott ára, amennyiért az önköltséges hallgatók számára a képzés elérhető. Kérjük az
összeget HUF/tanév/fő formátumban megadni.
A Stipendium Hungaricum programban megajánlott képzési önköltség indoklása, a
számítás módszerének magyarázata: kérjük, részletesen mutassa be a megajánlott képzési
önköltség számításának módszerét, a képzési önköltség összetevőit, ezek indoklásával. A
megajánlott képzési önköltség összegének tartalmaznia kell minden, a képzés megvalósításához
szükséges költségelemet (a szervezési átalányból finanszírozott kiadások kivételével).
Az idegen nyelvű képzésen hallgató tanulókra vonatkozó információk
Az idegen nyelvű képzésen részt vevő külföldi hallgatók aránya az összes a képzésen (magyar és
idegen nyelvű képzésen egyaránt) tanuló hallgatóhoz képest szempont bírálata az Oktatási Hivatal
által nyilvántartott adatok alapján történik. Az adatokat a Tempus Közalapítvány közvetlenül az
Oktatási Hivataltól kéri meg. Amennyiben az Oktatási Hivatalnál nincs nyilvántartott adat az adott
képzéssel kapcsolatban, akkor a kari hallgatói arányok képezik majd a szempont értékelésének
alapját.
Az idegen nyelvű képzésen tanuló külföldi hallgatók száma részképzésben (minden
dokumentált és legalább 3 hónapos hallgatói mobilitás): az adatokat a 2018/19-es és a
2019/20-as tanévre vonatkozóan kérjük megadni az egyes oszlopokban.
Az űrlap által kért következő statisztikai és egyéb adatokat (oktatókra, minőségbiztosításra,
felvételi követelményekre, stb. vonatkozó információk), kérjük, pontosan adja meg, és
válaszoljon kimerítően a kérdésekre. Ezek az információk fontos, bírálati pontszámban
kifejezhető alapját képezik a pályázat értékelésének (ld. kiválasztási szempontok és azok
súlyozása). Az itt megadott információk alapján dől el, hogy az adott képzés bekerül-e a
Stipendium Hungaricum program képzési kínálatába.
Az idegen nyelvű képzésen külföldi oktatási tapasztalattal rendelkező oktatókra vonatkozó
információk
A felvételi követelményekre vonatkozó információk megadásánál kérjük, vegye figyelembe,
hogy a leendő felvételiző hallgatókon az itt megadott követelményeket kérhetik majd csak
számon.
A kiválasztás és felvételiztetés intézményi szintű alapelveit és folyamatát, ráfordításait az
intézményi résznél már ismertették, ebben a részben az adott képzésre vonatkozó speciális
követelményeket kérjük részletezni.
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Ennek megfelelően gondolják végig, hogy milyen felvételi előfeltételt szabnak meg pl. csak
bizonyos alapdiplomával lehet bejutni az adott képzésre, vagy meghatározott nyelvvizsgát és
szintet fogadnak csak el a nyelvi készségek alátámasztására (TOEFL, IELTS, stb.). Kérjük,
ismertessék azt is, hogy ha terveznek felvételi vizsgát, akkor milyen formában, milyen módon
fogják azt kivitelezni (pl. írásbeli/szóbeli; személyes – itthon, vagy külföldön; elektronikus, stb.).
Mutassák be, hogyan tervezik a lebonyolítást magyarországi vagy külföldi felvételi esetén. Ha
terveznek külföldi felvételit, ismertessék a kiutazó bizottság összetételét, hatáskörét, hogy
elfogadják-e más intézmény felvételi döntését magukra vonatkozólag, vannak-e erről szóló
megegyezések más hazai intézménnyel, stb. Ha elektronikusan kívánják megoldani a felvételit,
ismertessék, hogy erre milyen elképzeléseik, eszközeik, módszereik vannak.
Az adott idegen nyelvű képzésre, első évfolyamra, önköltséges, nappali tagozatos finanszírozási
formára felvehető hallgatók maximális száma évente összesen: kérjük, tüntessék fel, hogy az
adott képzésre egy tanévben összesen hány nemzetközi hallgatót tud fogadni az intézmény,
beleértve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatókat és az egyéb finanszírozás keretében
érkező hallgatókat együttvéve.
Az újonnan belépő Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok számára felajánlott hallgatói helyek
száma tanévenként minimum cellában kérjük, tüntessék fel, hogy egy tanévben legalább hány
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgató esetén indítja az intézmény az adott szakot.
Az újonnan belépő Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok számára felajánlott hallgatói helyek
száma tanévenként maximum cellában kérjük, tüntessék fel, hogy egy tanévben maximum hány
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas fogadását vállalja az intézmény az adott képzésre.
Doktori képzések
A képzést indító szervezeti egység neve cellában kérjük, tüntesse fel, hogy az adott doktori
képzést nyújtó doktori iskola az intézmény mely szervezeti egysége keretében működik.
A képzést indító doktori iskola neve cellában kérjük, tüntesse fel, hogy az adott doktori képzés
az intézmény melyik doktori iskolájának keretében kerül meghirdetésre.
Magyar nyelvű felsőoktatási előkészítő képzések
Ezt a részt csak abban az esetben kell kitölteni, ha az intézmény magyar nyelvi felsőoktatási
előkészítő képzést hirdet meg a leendő az ösztöndíjasoknak. A magyar nyelvi előkészítő
képzések egy évesek.
A magyar nyelvű előkészítő képzés elvégzése után a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok
magyar nyelvű képzésekre jelentkezhetnek Magyarországon működő állami vagy államilag
elismert egyházi fenntartású felsőoktatási intézményekbe. Ez esetben a jelentkezők a megszokott
intézményi felvételi eljárásban vesznek majd részt.
Kérjük, a következő kérdések kapcsán részletezze az intézmény jártasságát, korábbi
tapasztalatait, jövőre vonatkozó elképzeléseit a magyar nyelvi előkészítő képzések tartásában.
A kitöltés során térjen ki a korábbi szakmai tapasztalatokra, illetve ezek visszacsatolására, a
jövőre vonatkozó fejlesztésekre. Ismertesse a kurzus tervét, az órarendet, célokat, módszereket,
szakterületi specializációs modulokat, tanulási eredményeket, értékelési módszereket.
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A képzést indító szervezeti egység megnevezésénél kérjük, tüntessék fel, hogy a magyar nyelvű
előkészítő képzés mely szervezeti egység (pl. kar, lektorátus, idegennyelvi központ, stb.) égisze
alatt kerül meghirdetésre.
INTÉZMÉNYI KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
A pályázat kötelező formai kritériumait és tartalmi kiválasztási szempontjait a Pályázati Felhívás
részletesen tartalmazza.
A képzés kiválasztása során az első bírálati szempont a következő:
Első és második helyen megjelölt jelentkezések aránya a Stipendium Hungaricum 2019/20-as
ösztöndíjas felhívásában (második helyen történt jelölések aránya 50 %-os súllyal beszámítható).
Ezt az arányt a Tempus Közalapítvány birtokában lévő adatok alapján a Tempus Közalapítvány
fogja kiszámolni minden pályázó képzés esetén. Új képzés esetén az intézményre vonatkozó
arányszámot, újonnan pályázó intézmény képzése esetén az országos átlagot vesszük alapul a
szempont pontozásakor.
Hasonlóan az előzőhöz, a Hallgatói elégedettség és teljesítmény az intézmény 2019/20-as alap-,
mester vagy osztatlan mesterképzésein (2019 nyarán leadott SH hallgatói beszámolók alapján)
szempontot szintén a Tempus Közalapítványnál meglévő adatok alapján fogjuk vizsgálni minden
képzés esetében.
ELLENŐRZŐ LISTA A FORMAI KRITÉRIUMOKHOZ
Általános formai kritériumok
A pályázat a pályázati határidőre megfelelő űrlapon hiánytalanul benyújtásra
került elektronikusan a http://intezmenyi.stipendiumhungaricum.hu/ címen
Speciális formai kritériumok
Kizárólag Magyarországon állami vagy államilag elismert egyházi fenntartású,
valamint az Nftv. 117/C § szerinti felsőoktatási intézmények vehetnek részt a
programban
 Az SH programban részt vehetnek
a) olyan idegen nyelvű alap-, mester- vagy osztatlan mesterképzések,
melyek a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a
továbbiakban: MAB) támogató szakvéleménye, vagy külön
felsőoktatásért felelős miniszteri döntés alapján, illetve
b) olyan doktori iskolák idegen nyelvű képzései és magyar nyelvű
felsőoktatási előkészítő képzések,
melyek szerepelnek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) nyilvántartásában.
A pályázatban a pályázott képzéshez kapcsolódó idegen nyelvű zeneművészeti,
táncművészeti, informatikai vagy műszaki (alap- és mesterképzéseket megelőző)
előkészítő, vagy zeneművészeti képzés esetén azt követő specializációt nyújtó
képzést jelezni szükséges.
A nyilvántartásba vételről szóló igazolást legkésőbb 2020. október 16-ig kell
bemutatni.
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Stipendium Hungaricum: www.stipendiumhungaricum.hu
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A PÁLYÁZÁSHOZ SOK SIKERT KÍVÁNUNK!
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