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BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG
8.4

1 hó

1 fő

10.3.

*

3 fő

10.3.1.

3-6 hó

10.3.2.

3 hét

1 hó

6 hó
4 fő

alkotómunka az antwerpeni
„Vertalershuis”-ban

egyetemi diploma

műfordítók

posztgraduális tanulmányok
folytatása

egyetemi diploma

valamennyi tudományterület

35 év

kutatás

szakirányú felsőfokú
végzettség

valamennyi tudományterület

35 év

egyetemi hallgató vagy
friss diplomás, holland
nyelvtudás kötelező

holland nyelv és kultúra

12 hét nyári egyetem

küldő fél:
útiköltségtámogatás
fogadó fél: 1.000 EUR +
szállás
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 840 EUR/hó
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 800 EUR/hó
küldő fél: útiköltség
támogatás

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak flamand területre szólnak. A tanulmányutak megvalósulásához holland, angol, esetleg francia nyelvtudás szükséges. (A hollandul tudók minden
esetben előnyt élveznek.) A munkaterv megújítás előtt áll, változások elképzelhetőek.
*Az ösztöndíj időtartamát a tanulmányok időtartama határozza meg (a maximális időtartam 10 hónap).
** A posztgraduális kurzusok beiratkozási díját a Flamand Közösség 570 EUR-ig téríti meg; az ennél drágább kurzusoknál a fennmaradó részt az ösztöndíjasnak kell állnia.
A 10.3.2 pontra pályázónak az anyagát előzetesen a Holland Nyelvszövetséghez (Nederlandse Taalunie) is el kell juttatnia. (A pályázáshoz szülséges adatlap megtalálható
valamennyi egyetemen, illetve letölthető az alábbi honlapról: www.taalunieversum.org/taalunie/summer_courses_in_dutch/)
Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.
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BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG
2 fő
2 fő

II/1.

nyári egyetem Louvainben
nyári egyetem Monsban

egyetemi diploma
egyetemi diploma

francia szakos középiskolai tanár
államigazgatási tisztviselő

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 17,35 EUR/nap
+ szállás

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak vallon területre szólnak. A tanulmányutak megvalósításához francia nyelvtudás szükséges. Csak magyar állampolgárok pályázhatnak. A
graduális, posztgraduális és kutatói ösztöndíjakat vallon partnerünk, a CGRI közvetlenül, „pool system” alapon (tehát meghatározott keretszámok nélkül) hirdeti meg.

CSEHORSZÁG
9.

4 hét

12 fő

részvétel a cseh- és morvaországi egyetemi, főiskolai
szlavisztikai nyári egyetemeken
hallgatók

12.a.

7-14 nap

12 fő

85 nap tapasztalatcsere, rövid
tanulmányút

felsőfokú

12.b.

1-3 hó

12 fő

12 hó tapasztalatcsere, kutatómunka
folytatása

felsőfokú

szlavisztika

egyetemi, főiskolai oktatók,
középiskolai tanárok, oktatásügyi
szakemberek, tudományos
munkatársak
egyetemi, főiskolai oktatók,
középiskolai tanárok, oktatásügyi
szakemberek, tudományos
munkatársak

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás, 380 Kč
napi ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás, 7.0007.500 Kč/hó ösztöndíj
tudományos fokozattól
függően, magában foglalja
a szállás díját

Megjegyzés: A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.
9. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (cseh/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Prágában, Podebradyban,
Olomoucban illetve Brnóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2012 július – augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
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12.a. és 12.b. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a cseh fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a
szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a cseh, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más 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

DÁNIA
A dán fél átalakította a pályáztatási rendszerét, így a Danish Agency for International Education közvetlenül várja a pályázatokat. A következő honlapcímen tájékozódhatnak:
http://www.en.iu.dk/gammel-hovednavigation/grants-and-scholarships/cultural-agreements

EGYIPTOM
I/2.a

2-6 hó

I/2.b.

1-4 hó

I/2.c.

2-6 hó

max. 10 tudományos kutatás,
hón tapasztalatcsere

6 fő

max. 20 kutatás, tapasztalatcsere
hó
max. 5 max. 30 tanulmányok folytatása arab
fő
hó
nyelv és kultúra, valamint
egyiptológia területén

egyetemi hallgatók,
egyetemeken végzett kutatók,
PhD-val, vagy azzal
egyenértékű tudományos
fokozattal rendelkező
szakemberek
egyiptológus, régész (feltétel:
egyetemi diploma)
egyetemi hallgatók,
posztgraduális hallgatók

agrártudományok, műszaki
tudományok, természettudományok

egyiptológia, régészet
egyiptológia, arab nyelv és kultúra

fogadó fél: doktori vagy
posztdoktori pályázóknak:
750 L.E./hó +szállás;
posztgraduális vagy
doktori képzésben
résztvevőknek: 600
L.E./hó+szállás;
egyetemi hallgatóknak:
500 L.E./hó+szállás +
mentesség tandíj és
kutatási díj fizetése alól
küldő fél: ösztöndíj
kiegészítés+ útiköltség
támogatás

Megjegyzés: Az egyiptomi fél összesen 60 emberhónapnyi ösztöndíjast fogad egy évben.
A I/2b. és a I/2.c. munkatervi pontok esetében angol nyelvismeret, valamint legalább középfokú arab nyelvtudás, az I/2.a munkatervi pont esetében angol, továbbá alapfokú arab
nyelvismeret ajánlott.
A munkaterv megújítása folyamatban. Változások elképzelhetőek.
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ÉSZTORSZÁG
5.2.B

2 hét

nyári egyetemen való részvétel

észt szakos egyetemi
hallgatók, esztológusok

az észt nyelv, kultúra és történelem
tanulmányozása

5.2.C

3-21 nap

rövid tanulmányút

felsőoktatásban dolgozó,
oktatók, tudományos
kutatók

valamennyi tudományág

5.2.D

1-3 hó/fő

kutatómunka

egyetemi és főiskolai
oktatók, kutatók,
esztológusok

valamennyi tudományág

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, 6,5 EUR napidíj,
16 EUR/nap szállás
költségtámogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 20 EUR /nap
ösztöndíj, 25 EUR/nap
kollégiumi szállás
költségtámogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 385 EUR/hó
ösztöndíj, amelyből a
szállás költségét is fedezni
kell (80 EUR)

5.2.B A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (észt/finnugor szak) pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Tallinnban, illetve Tartuban
kerülnek megrendezésre várhatóan 2012 július – augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
5.2.C és 5.2.D Az észt fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél
igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához az észt, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető: http://www.smartestonia.ee/index.php?page=348&

6

Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

35 év az
ösztöndíj
kezdetekor

küldő fél: utazási
támogatás
fogadó fél: 1200 EUR/hó,
melyből a szállást fizetni
kell

FINNORSZÁG
V/2.1.

3-9 hó

10 fő

kutatómunka vagy posztgraduális posztgraduális képzésben
tanulmányok végzése, oktatás
részt vevő hallgatók és
kutatók (mester diploma)

valamennyi tudományág

A MÖB évente 10 jelentkező elbírált pályázati anyagát terjesztheti fel a finn ösztöndíjadományozó félnek (CIMO). A végleges döntést a finn fél hozza meg arról, hogy a
10 fő közül ki és hány hónapra részesül ösztöndíjban.
A pályázóknak részletesen ismertetniük kell finnországi tartózkodásuk célját, és szakmai programjuk megvalósítását egy adott fogadóintézménynél kell tervezniük.
A tanulmányutak megvalósításához finn vagy angol nyelvismeret és fogadólevél szükséges. A pályázatok értékelésekor előnyt élveznek a doktorandusz hallgatók.
Figyelem! Az ösztöndíjra jelöltek nem tölthetnek több mint egy évet finn felsőoktatási intézményben közvetlenül a tervezett ösztöndíjas tartózkodásuk időszakát megelőzően.
Felhívjuk a figyelmet a finn fél (CIMO) által egyoldalúan adományozott egyéb ösztöndíjakra is, melyekre fiatal magyar kutatók, posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók és
finn szakos egyetemi hallgatók is pályázhatnak különböző célból. Az ösztöndíjas programokról bővebb információ a CIMO honlapján olvasható: http://finland.cimo.fi
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FRANCIAORSZÁG
1.

1 hó

kutatás

2.

1 hó

nyári egyetem

3.

1 hó

4.

1 hó

5.

1 hó

6.

1-3 hó

szaknyelvet oktatók
továbbképzése
szaknyelvet használók
továbbképzése
közoktatásban oktató francia
tanárok továbbképzése
kutatás

egyetemi-főiskolai oktatók,
kutatók
francia szakos
bölcsészhallgatók
francia szakos tanári
diploma
egyetemi diploma

francia nyelv és irodalom

gyakorló francia tanár

francia nyelv

tudományos kutatók,
elsősorban természettudományi és műszaki
területen

valamennyi tudományág

francia nyelv és irodalom
francia nyelv
francia nyelv

küldő fél: útiköltség
támogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás
küldő fél: útiköltség
támogatás

Megjegyzés:
A 3. és 5. pontnál a pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid leírást a jelölt iskolájáról és ott végzett munkájáról. Előnyt élveznek azok, akik az utóbbi öt évben nem kaptak
franciaországi ösztöndíjat.
Az 1, 3-5. pontra beadandó pályázatoknál a szakmai önéletrajz, a munkaterv (ill. az iskolaleírás) egyik példányát magyar, a másikat francia nyelven kell elkészíteni.
A 4. pontra egyetemi-főiskolai oktatók, illetve -korlátozott létszámban- fordító- és tolmácsképzések résztvevői pályázhatnak
A 6. pontra pályázónak anyagát a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályára is (1011 Budapest, Fő u. 17.) be kell nyújtania.
A 2. pontra pályázókat egyetemük Francia Nyelv és Irodalom Tanszékei jelölik ösztöndíjra (mind a MÖB, mind a francia partner felé).
Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek.
A posztgraduális ösztöndíjakra (7/A, 7/B) szóló pályázati felhívás előreláthatólag 2012 januárjának elején jelenik meg.
A pályázatok beadási határideje:
1-5. pont: 2011. december 10.
6. pont: folyamatos
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GÖRÖGORSZÁG
A Görög Oktatási Minisztérium átdolgozza ösztöndíj rendszerét, ezért még nem ismeretes, hogy a következő akadémiai évre milyen ösztöndíjakat hirdet meg. Kérjük, kísérjék
figyelemmel irodánk honlapját (www.scholarship.hu).
Az államközi ösztöndíjakon kívül egyébként a görög fél szokott fölajánlani más tanulmányi/kutatói ösztöndíjakat, melyeket a MÖB Iroda szintén meghirdet, illetve tájékozódhatnak
a Görög Állami Ösztöndíj Alapítvány (http://www.iky.gr) és az Alexander S. Onassis Alapítvány (www.onassis.gr) honlapján.

HORVÁTORSZÁG
12./a

3-21 nap

tapasztalatcsere, előadások
tartása, nemzetközi konferencián
való részvétel, kutatás

12./b

1-10 hó

tudományos kutatómunka,
szakmai továbbképzés

12./c

2 hét

4 fő

nyári egyetemen való részvétel

Főiskolai, egyetemi
diplomával rendelkezők
(a felsőoktatás
szakemberei, oktatói,
illetve tudományos
kutatók)
Főiskolai, egyetemi
diplomával rendelkezők
(a felsőoktatás
szakemberei, oktatói,
illetve tudományos
kutatók)
nyelvszakos hallgatók

valamennyi tudományterület

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
szállás, napidíj (170
kuna/nap)

bármely tudományterület, kivéve
művészetek

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
szállás, ösztöndíj (1500
kuna/hó)

kroatisztika

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás

12/a A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél
egyénileg.
Az ösztöndíjra minimum mesterfokú diplomával lehet jelentkezni.
A tanulmányok megvalósulásához a horvát, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
A fogadó fél biztosítja a szakmai hátteret, kedvezményes szállást, valamint napidíjat.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere.
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12/b A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél
egyénileg.
Az ösztöndíjra minimum mesterfokú diplomával lehet jelentkezni.
A tanulmányok megvalósulásához a horvát, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
A fogadó fél biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat, valamint kedvezményes szállást.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere.
12./c A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (kroatisták) pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Dubrovnikban kerülnek megrendezésre
várhatóan 2012. augusztus-szeptemberben.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

INDIA
1.2/a

max. 21
nap

1.2/b

1-7 hó

* 1.2/c

10 hó

1 fő

81 nap közös kutatások és programok
elindítása, folytatása; előadások
tartása; részvétel
szemináriumokon

főiskolai, egyetemi
diplomával rendelkezők
(tudományos kutatók,
szakértők, oktatók)

valamennyi tudományág (előnyt
élveznek a társadalom- és
természettudományi témák)

7 hónap tudományos programok
kidolgozása és megvalósítása;
közös kutatások folytatása

főiskolai, egyetemi
diplomával rendelkezők
(tudományos kutatók,
szakértők, oktatók)

valamennyi tudományág

10 hó tanulmányok folytatása,
szakdolgozat előkészítése

abszolútoriummal
indológia
rendelkező indológus
hallgató az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen

fogadó fél: 1100 Rs/nap +
helyi közlekedés max. 3
helyszínre (az indiai fél
jóváhagyásával)
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: havi ösztöndíj a
végzettségtől függően
(4000-5000 Rs/hó)+ 300012500 Rs/év +helyi
közlekedés max. 3
helyszínre (az indiai fél
jóváhagyásával)
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: szállás
hostelben + havi ösztöndíj
+helyi közlekedés max. 3
helyszínre (az indiai fél
jóváhagyásával)
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés

.
A tanulmányutak megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Fogadólevelet is be kell adni a pályázat benyújtásakor.
* A hallgató feladata a fogadóintézmény felkutatása, illetve a fogadás részleteinek egyeztetése.
Az 1 hónapnál rövidebb időre kiutazóknak biztosításról saját maguknak kell gondoskodniuk.
Az indiai fél visszaigazolása sok esetben hónapokat csúszik, ezért fel kell készülni arra, hogy az ösztöndíj megvalósítására a tervezettnél csak jóval később kerülhet sor.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetőek.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

ÍRORSZÁG
*1.

7 nap

1 fő

2.

10-14
nap

2 fő

7 nap tapasztalatcsere

nyári egyetem Dublinban

egyetemi (mesterfokozatú) bármely tudományterület
diploma

főiskolai diplomások,
egyetemi diplomások, ír
kultúrával foglalkozó
egyetemi/főiskolai
hallgatók

fogadó fél: összesen
kb. 695 EUR értékben
napidíj
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás + ellátás
+ zsebpénz
küldő fél: útiköltség
támogatás

ír, angol nyelv és kultúra

Megjegyzés: Az ösztöndíj meghirdetése minden évben az ír fél felajánlásától függ, épp ezért változások előfordulhatnak.
Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.
* A tanulmányút megvalósításához fogadólevél szükséges.

IZLAND
1.*

10 hó

1 fő

10 hó izlandi nyelv, irodalom és
történelem tanulmányok
folytatása

egyetemi/főiskolai
hallgatók, illetve fiatal
diplomások

bölcsészettudomány

35 év

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 69.000 IKR/hó

Megjegyzés: A meghídetés feltételes, változások elképzelhetőek.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

IZRAEL
D/2.A

10 hó
(1 tanév)

D/2.B

3 hét

4 fő

posztgraduális tanulmányok vagy minimum BA-/BSckutatás
fokozatú diploma + jó
tanulmányi eredmények

valamennyi tudományág (előnyt
élveznek a zsidósággal és Izraellel
foglalkozó bölcsészettudományi,
társadalomtudományi és művészeti
témák)

nyári egyetem (Ulpan Nyelvi
Program)

héber nyelv

egyetemi hallgató, fiatal
diplomás

35 év

fogadó fél: a kurzusdíj
költségeinek részleges
vagy teljes fedezése, havi
ösztöndíj+
egészségbiztosítás
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ingyenes
képzés, szállás és zsebpénz
küldő fél: útiköltség
támogatás

Megjegyzés:Az izraeli fél konkrét ösztöndíj felajánlásai az izraeli Külügyminisztérium honlapján hozzáférhetők, kérjük, a honlapon tájékozódjon: www.mfa.gov.il.mfa
Az izraeli honlapon felsorolt benyújtandó dokumentumok és a határidő csak azokra a pályázókra vonatkozik, akiket a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) jelöl az ösztöndíjra. Első
körben a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz kell pályázni a MÖB felhívásában megadott dokumentumokkal és határidőre.
Kizárólag magyar állampolgárok pályázhatnak. Az ösztöndíjas utak megvalósításához magasszintű angol vagy héber nyelvtudás szükséges.
Az izraeli fél fenntartja a jogot a nyári egyetem helyszínének és időtartamának kijelölésére.
A posztgraduális ösztöndíj esetében előfordulhat, hogy a pályázó csak részfinanszírozást nyer el az izraeli féltől. Ebben az esetben neki magának kell fedeznie a kurzusdíjból
fennmaradó részt, illetve tanulmányai egyéb költségeit. Ehhez a MÖB nem tud támogatást biztosítani.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

KÍNA
I/3

1-10 hó

Kb. 20 továbbképzés, kutatómunka
hó*

egyetemi diploma

egyetemi diplomával rendelkező
kutatók, szakemeberek

fogadó fél: szállás +
1.700,- yüan/hó, senior
kutatóknak: 2.000,yüan/hó, kutatási díj
megfizetése alóli
mentesség,
egészségbiztosítás.
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés

* Az ösztöndíjkeret a munkatervben szereplő többi ösztöndíjtípus keretének kihasználtságától függ.
Az ösztöndíjas utak megvalósításához magasszintű kínai vagy angol nyelvtudás szükséges.
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

LENGYELORSZÁG
4.

5-21 nap

nincs

7.

1-9 hó

2-18 fő

10.

2-4 hét

12 fő

35 nap rövid tanulmányút (az oktatásügy felsőoktatási intézményben valamennyi tudományág
elméleti és gyakorlati kérdéseinek szerzett oklevél
tanulmányozása)

18 hó hosszú tanulmányút, illetve közés felsőoktatásban dolgozó
szakemberek, tudományos
munkatársak képzése és
továbbképzése
nyári polonisztikai tanfolyam

egyetemi oklevél
valamennyi tudományág
(minimum mesterfokozatú
diploma)
elsősorban nyelvszakos
polonisztika
egyetemi hallgatók, illetve
a lengyel nyelv, irodalom
és kultúra művelése
területén tevékenykedő
tanárok, szakemberek

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: a szállás
költségeit is magában
foglaló ösztöndíj napidíj
formájában
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj
(amelyből fizetendő a
szállásköltség is)
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, teljes ellátás

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetőek..
4. és 7. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere. A lengyel fél állami felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek egyénileg utána kell
járni a szakmai fogadólevél igénylésekor.
A tanulmányok megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
10. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (polonisták) pályázhatnak. A 2-4 hetes kurzusok Varsóban, Wroclawban, illetve
Krakkóban kerülnek megrendezésre 2012 július – augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
A küldő fél az útiköltséget támogatja.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

LETTORSZÁG
13.

1-3 hó

max.
3 fő

5 hó

kutatómunka

egyetemi és főiskolai
oktatók, kutatók

valamennyi tudományág

10.

2-4 hét

2 fő

8 hét

nyári egyetemen való részvétel

lett szakos egyetemi
hallgatók, baltisztikai
szakemberek

a lett nyelv, kultúra és történelem
tanulmányozása

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj (60 LVL/hó)
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, teljes ellátás

10. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (lett/balti szak) pályázhatnak. A 2-4 hetes kurzusok Rigában és Valmeriában kerülnek
megrendezésre várhatóan 2012 július – augusztusában. Elsőbbséget élveznek az egyetemek rangsorolt hallgatói.
13. A lett fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél
egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a lett, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

LITVÁNIA
6.2.2

1-10
hó/fő

20 hó posztgraduális képzés

egyetemi diplomával
valamennyi tudományág
rendelkező posztgraduális
hallgató

6.2.3

min
1hó/fő

4 hó

kutatómunka

egyetemi diplomával
rendelkező oktatók,
kutatók

valamennyi tudományág

6.2.4

3-4
hét/fő

8 hét

nyári egyetem

főiskolai, egyetemi
hallgató, oktatók

litván (balti) tanulmányok

6.2.5

7-21
nap/fő

rövid tanulmányút

egyetemi, PhD diplomával valamennyi tudományág
rendelkező oktatók,
kutatók

2

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,
kollégiumi szállás, amely
az ösztöndíjból fizetendő
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,
kedvezményes szállás,
amely az ösztöndíjból
fizetendő
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: térítésmentes
szállás,
teljes
ellátás,
tandíjmentes képzés
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj
(napidíjban), kedvezménys
szállás, amely az
ösztöndíjból fizetendő

6.2.2 Elsőbbséget élveznek azok a hallgatók, akik litván (balti) tanulmányokat folytatnak. A megvalósulásra legkorábban 2012 októberében kerülhet sor. Az aktuális lehetőségek
megtalálhatók a litván fél hivatalos honlapján http://www.smpf.lt/en/state_scholarships. Ugyanitt adatlap is letölthető, amit csatolni kell a pályázathoz.
6.2.3. A pontos kereteket, valamint a fogadás aktuális feltételeit a litván fél a tárgyév harmadik negyedévében ismerteti a honlapján. A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság
állami felsőoktatási és kutatóintézeteiben végezhetők http://www.smpf.lt/en/state_scholarships. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő honlapon: http://www.smpf.lt/en/state_scholarships
6.2.4. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények litván (balti) nyelvszakos hallgatói pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Vilniusban, illetve Kaunasban
kerülnek megrendezésre várhatóan 2012 július-augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Célja, jellege

Megjegyzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

Részletes információhoz a következő honlapon lehet hozzájutni a megvalósulás évében: http://www.smpf.lt/en/state_scholarships
6.2.5. A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság állami felsőoktatási és kutatóintézeteiben végezhetők (http://www.smpf.lt/en/state_scholarships). Az ösztöndíj megkezdésének
legkorábbi időpontja 2012 szeptembere. A tanulmányutak megvalósulásához a litván, ennek hiányában a program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges. A
pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő honlapon: http://www.smpf.lt/en/state_scholarships
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

MONGÓLIA
I./8.

6 hó/fő

2 fő

12 hó szakmai továbbképzés,
kutatómunka

egyetemi diploma, mongol valamennyi tudományág
vagy angol nyelv magas
szintű ismerete

fogadó fél: 30000
tugrik/hó ösztöndíj,
amelyből az ösztöndíjas a
szállását is fedezi
küldő fél: ösztöndíj
kiegészítés + útiköltség
támogatás

Megjegyzés: A munkaterv megújítása folyamatban. Változások elképzelhetőek. A tanulmányutak megvalósításához a mongol vagy az angol nyelv magasszintű ismerete szükséges.

NÉMETORSZÁG
A Németországba irányuló DAAD Ösztöndíj felhívást külön tesszük közzé honlapunkon.

NORVÉGIA
***I/4b

3 hét

1 fő

részvétel a bergeni nyári
egyetemen

legalább középfokú norvég norvég nyelv és kultúra
nyelvtudással rendelkező
norvég szakos egyetemi
hallgató

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: zsebpénz, ,
teljes ellátás

Az oslói nyári egyetemre közvetlenül az Oslói Egyetemen lehet jelentkezni. A részletekről a www.sommerschool.uio.no honlapon tájékozódhatnak.
A bergeni nyári egyetemi felhívás meghirdetése feltételes, változások elképzelhetők.
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Az ösztöndíj
Jele
(Mtervi
pont)

Időtartam

Összes keret
személy
hó

Megjegyzés

A pályázó

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás stb./

OLASZORSZÁG
Az Olasz Külügyminisztérium külön időpontban, várhatóan 2012 kora tavaszán teszi majd közzé új pályázati felhívását. Tájékozódásképpen érdemes a honlapunkon fent lévő
2011-es kiírást áttekinteni.
Bővebb információ: www.esteri.it

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
6.9.

1-2 hó

5 fő

10 hó oroszországi állami egyetemeken felsőfokú
végzendő tapasztalatcsere,
továbbképzés, tanulmányút,
egyetemi könyvtári kutatómunka

7.4.

1 hó

2 fő

nyári egyetem az Udmurti Állami finnugor nyelvszakos
Egyetem szervezésében
hallgatók, kutatók

udmurt nyelv és kultúra

6.4.

1 hó

15 fő

nyári továbbképzés a Puskin
Intézetben

elsősorban orosz nyelvtanárok
pályázhatnak

felsőfokú , orosz nyelv és
irodalom szakos

csak felsőoktatási intézmények
orosz nyelv és irodalom szakos
oktatói pályázhatnak

küldő fél: ösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás
Fogadó fél: szállás,
ösztöndíj
Küldő fél: ösztöndíjkiegészítés , útiköltség
támogatás

6.4 A Moszkvai Puskin Intézetben megszervezett nyári egyetem a közoktatásban és a felsőoktatásban orosz nyelvet oktató tanárok, magyarországival egyenértékűnek elismert
nyelvi továbbképzése. A Puskin Intézeti nyári egyetemre a pályázatok beadási határideje: 2012. február 3.
6.9. Az ösztöndíj az orosz nyelv és irodalom oktatás minőségének javítását szolgálja a magyar oktatási intézményekben. Gyakorló orosz nyelv- és irodalomtanárok pályázhatnak
1-2 hónapos tanulmányok folytatására, illetve kutatásra a Moszkvai Állami Puskin Intézetbe 2012-2013-ben. A megvalósulás legkorábban 2012 augusztusában várható.
Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja, folyósítása devizaszámlára történik, célszerű rendelkezni ilyennel a kiutazás idejére.
A fogadó fél a szakmai hátteret és a kollégiumi elszállásolást biztosítja.
7.4. Az ösztöndíj a bölcsészhallgatók finnugor nyelvi ismereteinek fejlesztésére szolgál. A 4 hetes kurzus az Udmurt Állami Egyetemen, Ízsevszkben kerül megrendezésre, 2012
júliusában.
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PORTUGÁLIA
A Portugáliába szóló ösztöndíjakra a Camoes Intézet honlapján kell jelentkezni, általában december elejétől. A honlap címe: www.instituto-camoes.pt

ROMÁNIA
19. /B

3-21 nap
vagy
1-10 hó

posztgraduális képzés, kutatás

egyetemi diploma

valamennyi tudományág

nincs

19./D

1-10 hó

posztdoktori

PhD fokozat

valamennyi tudományág

nincs

19./E

3-21 nap
vagy
1-10 hó

kutatási ösztöndíj vezető oktatók
és kutatók számára

tudományos fokozat

valamennyi tudományág

nincs

19./F

2-4 hét

nyári egyetem

hallgatói jogviszony v.
tanári diploma

román nyelv és kultúra

nincs

20 fő

küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés
fogadó fél: szállás, ellátás,

A megítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minőségétől függ.

SPANYOLORSZÁG
A nyári továbbképzésekre szóló ösztöndíjakat előreláthatólag 2012 tavaszán fogjuk meghirdetni.
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művészetek
(zene-, képző-, ipar-,
előadóművészet)

34 év

bármilyen tudományterületen

34 év

Fogadó fél:
1.920 CHF/hó ösztöndíj,
küldő fél: útiköltség
támogatás
Fogadó fél: 1.920 CHF/hó
ösztöndíj,
Küldő fél: útiköltség
támogatás

SVÁJC
Svájci Államszövetség 9-hónapos kutatói és posztgraduális ösztöndíja svájci egyetemekre a 2012/2013. tanévben
9 hó

1 fő

27 hó posztgraduális tanulmányok
művészeti területen

9 hó

3 fő

9 hó

kutatás

utolsó éves főiskolai,
egyetemi hallgató,
főiskolai, egyetemi
diploma
doktori iskola hallgatója

Bővebb információt a részletes pályázati kiírásban az Államközi ösztöndíjak I. vagy az Aktuális ösztöndíjak menüpont alatt később olvashat.

SZLOVÁKIA
O.9.a

5-20 nap

max.
15 fő

O.9.b

1-3 hó

12 fő

O.10.

2-5 nap

20 fő

75 nap rövid tanulmányút,
munkalátogatás, tapasztalatcsere

egyetemi, főiskolai
oktatók, tud. munkatársak
(előnyt élveznek a szlovakisztikát oktató tanárok,
tankönyvszerzők),
oktatásügyi szakemberek
12 hó hosszú tanulmányút, kutatómunka egyetemi, főiskolai
oktatók, tud. munkatársak,
(előnyt élveznek a szlovakisztikát oktató tanárok,
tankönyvszerzők),
oktatásügyi szakemberek
60 nap előadások tartása, konzultációk, felsőoktatásban dolgozó
tudományos konferenciákon
oktatók, tudományos
való részvétel - meghívásra
munkatársak, középiskolai
tanárok, oktatásügyi
szakemberek

valamennyi tudományág

fogadó fél: kedvezményes
szállás + napidíj
küldő fél: útiköltségtámogatás

valamennyi tudományág

fogadó fél: szállás +
ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás

köz-,-szak- és felsőoktatás, bármely
tudományág

fogadó fél: szállás+ napidíj
küldő fél: útiköltség
támogatás
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legalább alapfokú nyelv- szlovák nyelv és irodalom
ismeret, oktatók, kutatók
és kulturális szakemberek,
nyelvszakos hallgatók

/Anyagi ellátás stb./

fogadó fél: szállás +
étkezés, tandíjmentes
képzés
küldő fél: útiköltség
támogatás

0.9.a Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere. A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését
lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
0.9.b Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2012 szeptembere. A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését
lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
0.10. A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges. A küldő fél az útiköltséget
támogatja. Ez az ösztöndíj folyamatosan pályázható, ám a kiutazás előtt minimum 2 hónappal be kell nyújtani a pályázati anyagot a MÖB Irodához.
0.12. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (szlovák/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Pozsonyban kerülnek
megrendezésre várhatóan 2012 augusztusában.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetőek.

SZLOVÉNIA
7.a

3-10 hó

7.b

2 hét

3 fő

12 hó posztgraduális képzés

MA/MSc diplomával
rendekező posztgraduális
hallgatók

valamennyi tudományág

35 év

6 hét

nyelvszakos hallgatók

szlovén nyelv és irodalom

35 év

nyári egyetem

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kollégiumi
szállás, ösztöndíj
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, szállás, étkezés

7.a Az ösztöndíjra posztgraduális tanulmányokat folytatni vágyó személy pályázhat a 2012-2013-as tanévre 35 éves korig. A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete szükséges.
A megvalósulásra legkorábban 2012 októberében kerülhet sor.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).
7 . b A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények szlovén szakos hallgatói, oktatói pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Ljubljanában kerülnek megrendezésre
várhatóan 2012 június-júliusában.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetőek.
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TÖRÖKORSZÁG
17/a

2-8 hó

1 fő

8 hó

kutatás

17/b

2 hó

6 fő

12 hó nyári egyetem

egyetemi diploma, de nem valamennyi tudományág
lehet docens vagy
professzori címet viselő
személy
hallgatók, diplomások
török nyelv, irodalom és kultúra
(előnyt élveznek a török
nyelv és irodalom szakos
hallgatók; fiatal török
szakon végzett
szakemberek)

küldő félösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj
küldő félösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,
szállás

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához török, angol vagy francia nyelvismeret szükséges.
A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetők

VIETNAM
I./10.

1-6 hó

6 hó

szakmai továbbképzés,
tudományos kutatás

egyetemi/ főiskolai
diploma

valamennyi tudományág

küldő fél: útiköltség
támogatás + ösztöndíjkiegészítés
fogadó fél: 2 300 000
VD/hó ösztöndíj +
kollégiumi szállás +
biztosítás

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához a vietnámi vagy az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.
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