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Figyelem! Az alábbi táblázatok tájékoztató jellegűek, változások előfordulhatnak, minden változtatást a
http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok oldalon közzéteszünk!

ALBÁNIA
Jele
(mtp.)
4.b

Időtartam
2-5 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
3-6
14 hó posztgraduális tanulmányok,
kutatás

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

egyetemi (mester)
diploma vagy PhD.
diploma

valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
45

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj

ARGENTÍNA
Jele
(mtp.)
I./3.

Időtartam
2-6 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
kutatás

A pályázó
Végzettsége
egyetemi (mester)
diploma vagy PhD
diploma

Tudomány-/szakterülete
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltségtámogatás; fogadó fél: havi
ösztöndíj (7600 argentin
peso), kötelező
egészségügyi biztosítás

CSEHORSZÁG
Jele
(mtp.)
12.a.

12.b.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
7-14 nap 12 fő 85 nap tapasztalatcsere, rövid
tanulmányút
1-3 hó

12 fő

A pályázó
Végzettsége
felsőfokú

12 hó tapasztalatcsere, kutatómunka felsőfokú
folytatása

Tudomány-/szakterülete
egyetemi, főiskolai oktatók,
középiskolai tanárok,
oktatásügyi szakemberek,
tudományos munkatársak
egyetemi, főiskolai oktatók,
középiskolai tanárok,
oktatásügyi szakemberek,
tudományos munkatársak

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

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

nincs

A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.
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 várhatóan 2016 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-cooperation1/scholarships

EGYIPTOM
Jele
(mtp.)
I/1

I/2

Időtartam
2-10hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
40 hó tudományos kutatás,
tapasztalatcsere

6 fő

20 hó kutatás, tapasztalatcsere

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

egyetemi hallgatók,
valamennyi tudományág
egyetemeken végzett
kutatók, PhD-val, vagy
azzal egyenértékű
tudományos fokozattal
rendelkező, a tudomáy,
az ipar, a mezőgazdaság
területén műkődő
szakemberek
egyiptológus, régész
egyiptológia, régészet
(feltétel: egyetemi
diploma)

Megjegyzés
Korhatár
nincs

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
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 +
tandíjmentesség

A magyar fél által nyújtandó támogatások a későbbiekben kerülnek meghatározásra.
A I/2. munkatervi pontok esetében angol nyelvismeret, valamint legalább középfokú arab nyelvtudás, az I/1 munkatervi pont esetében angol, továbbá alapfokú arab
nyelvismeret ajánlott.

ÉSZTORSZÁG
Jele
(mtp.)
5.2.C

5.2.D

Időtartam
3-21 nap

1-3 hó/fő

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
rövid tanulmányút

kutatómunka

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

felsőoktatásban
dolgozó, oktatók,
tudományos kutatók

valamennyi tudományág

nincs

egyetemi és főiskolai
oktatók, kutatók,
esztológusok

valamennyi tudományág

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
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.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.
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.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/hungary

FRANCIAORSZÁG
Jele
(mtp.)
6.

6.b

Időtartam
1 hó

1-5 nap

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
posztdoktori kutatás

doktori („co-tutelle”) védés
vizsgabizottságában való
részvétel

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

tudományos
valamennyi tudományág
posztdoktor kutatók,
elsősorban természettudományi és műszaki
területen
a pályázati felhívás
valamennyi tudományág
Tanulmányút
mellékletének 7.b pontja
szerinti, franciaországi
posztgraduális közös
doktori („co-tutelle”)
képzésen részt vevő
hallgatók doktori
védésére felkért
egyetemi oktatók

Korhatár

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:lsd. Francia
Intézet ösztöndíját

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:lsd. Francia
Intézet ösztöndíját

Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek.
6. és 6.b mtp.: Információ és jelentkezés közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál is (bk.loemba@inst-france.hu vagy budapest@campusfrance.org ; 1011 Budapest, Fö utca 17.).
6. mtp.: A pályázatok beadása: november 1-február 28 között; a pályázat összeállításánál figyelembe kell venni a budapesti Francia Intézet pályázati kiírását is. A pályázatok tartalmi bírálatát a Francia
Intézet végzi.
6.b mtp.: A jelentkezés folyamatos.

GÖRÖGORSZÁG
Jele
(mtp.)
3.a.

Időtartam
10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
1 fő 10 hó posztgraduális tanulmányok
vagy kutatás

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

egyetemi/főiskolai
diploma

az orvostudomány kivételével
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
40 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj,

A munkaterv lejárt, változások előfordulhatnak.
Az államközi ösztöndíjakon kívül a görög fél szokott fölajánlani más tanulmányi/kutatói ösztöndíjakat, melyeket a TKA szintén meghirdet, illetve tájékozódhatnak a
Görög Állami Ösztöndíj Alapítvány (http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi) és az Alexander S. Onassis Alapítvány (www.onassis.gr) honlapján.

HORVÁTORSZÁG
Jele
(mtp.)
11./D

11./E

Időtartam
min, 10
nap-max.
10 hónap

3-10 nap

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
tapasztalatcsere, előadások
tartása, nemzetközi
konferencián való részvétel,
kutatás

tudományos kutatómunka,
szakmai továbbképzés

A pályázó
Végzettsége
posztdoktorok: a
felsőoktatás
szakemberei, oktatói,
docensek, vagy annál
magasabb beosztású,
illetve PhD-t végzett
tudományos kutatók,
vagy predoktori
képzésen részt vevők
felsőoktatás
szakemberei, oktatói,
docens, vagy annál
magasabb beosztással,
illetve tudományos
kutatók PhD-vel, vagy
predoktori képzésen
részt vevők

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

valamennyi tudományterület,
nincs
horvát vagy angol nyelvtudással

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
kollégiumi szállás,
ösztöndíj: 1 500 HRK/hó (a
juttatás folyósítása
egyeztetendő a horvát
fogadó intézménnyel)

bármely tudományterület,
nincs
kivéve művészetek, horvát vagy
angol nyelvtudással

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
kollégiumi szállás,
ösztöndíj150 HRK/nap (a
juttatás folyósítása
egyeztetendő a horvát
fogadó intézménnyel)

11/D és 11/E A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai
fogadólevél igénylésénél egyénileg. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2016 szeptembere. Online jelentkezés is szükséges a horvát félnél:
http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/ Ez előreláthatólag 2016 februárjától elérhető. Az idegennyelvű pályázatokat a TKA továbbítja a horvát félnek.
A TKA online pályázatában a hosszú tanulmányút (11/D) esetében az 1 hónapnál rövidebb periódust tört hónapként kell jelölni (pl. 10 nap= 0,3 hónap; 15 nap= 0,5 hónap; 20 nap= 0,7 hónap, stb.)

INDIA
Jele
(mtp.)
7/g

Időtartam
2-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
20
posztgraduális képzések,
kutatások

A pályázó
Végzettsége
MA/MSc, PhD diploma

Tudomány-/szakterülete
Hindi nyelv tanulmányozása,
bármely tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltségtámogatás
fogadó fél:
szállástámogatás + havi
ösztöndíj

A tanulmányutak megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Fogadólevél szükséges a pályázat beadásakor Az ösztöndíj megkezdésének
legkorábbi időpontja várhatóan 2016 szeptembere. A pályázó feladata a fogadóintézmény felkutatása, illetve a fogadás részleteinek egyeztetése.
Az ösztöndíj részletei és feltételei az Indiai Köztársaság Humán Erőforrás Fejlesztési Minisztériumának honlapján kerülnek közzétételre: http://mhrd.gov.in

IRAK
Jele
(mtp.)
2.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
10-10 hó 10 fő 100 hó arab nyelv és irodalom az
iszlám tudományok területén

A pályázó
Végzettsége
felsőfokú tanulmányok

Tudomány-/szakterülete
arab nyelv és irodalom az
iszlám tudományok területén

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

IZRAEL
Jele
(mtp.)
D/2a.

Időtartam
1 év

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
kutatás, posztgraduális
képzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

BA/BSc végzettséggel
valamennyi tudományág (előnyt nincs
rendelkezők, MA/MSc
élveznek a zsidósággal és
diplomával rendelkezők Izraellel foglalkozó
bölcsészettudományi,
társadalomtudományi és
művészeti témák)

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: napidíj és
szállás

Az izraeli fél ösztöndíj felajánlásai az izraeli Külügyminisztérium honlapján hozzáférhetők, kérjük, olvassa el a pályázat beadása előtt: www.mfa.gov.il.mfa
Az izraeli honlapon felsorolt benyújtandó dokumentumok és a határidő csak azokra a pályázókra vonatkozik, akiket a TKA jelöl az ösztöndíjra. Első körben a TKAhoz kell pályázni a TKA felhívásában megadott dokumentumokkal és határidőre.
Kizárólag magyar állampolgárok pályázhatnak. Az ösztöndíjas utak megvalósításához magasszintű angol, vagy héber nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíj
megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2016 szeptembere.
Minden pályázó csak egyszer kaphat ösztöndíjat Izraeltől.

JEMEN
Jele
(mtp.)
I./4.

Időtartam
1-3 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
2 fő
6 hó kutatásra

A pályázó
Végzettsége
BA, MA, PhD szakos
hallgatók részére

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

kutatás bármely szakterületen

JORDÁNIA

Az ösztöndíjtípusokról és pályázati feltételeikről egyeztet a két fél.

KÍNA
Új munkaterv aláírása esedékes, így a pályázati feltételekben és juttatásokban változások lehetségesek.

Jele
(mtp.)

Időtartam

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

I/3.

1-10 hó

kb. 20 továbbképzés, kutatómunka
egyetemi mesterdiploma valamennyi tudományág
hó* felsőoktatási intézményekben, vagy ennek megfelelő
illetve kutatóintézetekben
felsőoktatási
intézményben szerzett
diploma

a China
Scholarsh
ip
Council
aktuális
felhívása
alapján
(http://w
ww.csc.e
du.cn)

küldő fél: útiköltség
támogatás (+ ösztöndíj
kiegészítés adható)
fogadó fél: szállás +
1.700,- RMB/hó, senior
kutatóknak: 2.000,RMB/hó, mentesség kutatási
díj megfizetése alól,
egészségbiztosítás

Figyelem! Pályázati határidő: 2015. december 1.
*Az ösztöndíjkeret a munkatervben szereplő többi ösztöndíjtípus keretének kihasználtságától függ. Az ösztöndíjas utak megvalósításához magas szintű kínai vagy
angol nyelvtudás szükséges.
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat, kutatókat.

LENGYELORSZÁG
Jele
(mtp.)

Időtartam

4.

5-15 nap

7.

1-9 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

5 fő

35 nap tudományos kutatás köz- és
egyetemi oklevél
felsőoktatásban dolgozó
szakemberek, kutatóintézeti
tudományos munkatársak
részére
18 fő 18 hó tudományos kutatás, szakmai egyetemi oklevél
továbbképzés a köz- és
felsőoktatásban dolgozó
szakemberek, kutatóintézeti
tudományos munkatársak
részére

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

Valamennyi tudományág az
oktatásügy elméleti és
gyakorlati kérdései
vonatkozásában.

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatásfogadó fél: 120
PLN napidíj+ 170 PLN
szállás támogatás

valamennyi tudományág

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás,
fogadó fél: ösztöndíj, 1350
PLN/hó (amelyből fizetendő
a szállásköltség is)

4. és 7. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2016 szeptembere. A lengyel fél állami felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást.
Ennek egyénileg utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésekor. A tanulmányutak megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program
teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.

LETTORSZÁG
Jele
(mtp.)
13.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
1-3 hó
max.
5 hó kutatómunka
3 fő

A pályázó
Végzettsége
egyetemi és főiskolai
oktatók, kutatók

Tudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj (60 LVL/hó)

13. A lett fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél
igénylésénél egyénileg.
A tanulmányok megvalósulásához a lett, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

LITVÁNIA
Jele
(mtp.)
6.2.2

Időtartam
1-10
hó/fő

6.2.3

min
1hó/fő

6.2.5

7-21
nap/fő

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
20 hó posztgraduális képzés

4 hó

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

egyetemi diplomával
rendelkező
posztgraduális hallgató

valamennyi tudományág

nincs

kutatómunka

egyetemi diplomával
rendelkező oktatók,
kutatók

valamennyi tudományág

nincs

rövid tanulmányút

egyetemi, PhD
diplomával rendelkező
oktatók, kutatók

valamennyi tudományág

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
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: ösztöndíj
(napidíjban), kedvezményes
szállás, amely az
ösztöndíjból fizetendő

6.2.2 Elsőbbséget élveznek azok a hallgatók, akik litván (balti) tanulmányokat folytatnak. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2016
októbere.
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. A tanulmányok megvalósulásához litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését
lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
6.2.5. A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság állami felsőoktatási és kutatóintézeteiben végezhetők. A tanulmányutak megvalósulásához a litván, ennek
hiányában a program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
Bővebb információ és litván adatlap: http://www.smpf.lt/en/state_scholarships.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

MACEDÓNIA
T

.

Jele
(mtp.)
3.b.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
1-2 hó
20 fő 20-40 kutatási célokra
hó

A pályázó
Végzettsége
egyetemi diploma

Tudomány-/szakterülete

valamennyi tudományágban

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./

MEXIKÓ
A rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket a későbbiekben hirdetjük meg a honlapon, mert a mexikói partner 2016. április környékén teszi közzé pályázati
felhívásait.

MONGÓLIA
Jele
(mtp.)
I./3.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
1-6 hó/fő
4
szakmai továbbképzés,
kutatómunka

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

diplomával rendelkező
szakemberek és kutatók

Megjegyzés
Korhatár

bármely

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás (+ösztöndíj
kiegészítés adható)
fogadó fél: tandíjmentesség,
havi ösztöndíj, kollégiumi
férőhely, egészségbiztosítás

A tanulmányutak megvalósításához a mongol vagy az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.

OLASZORSZÁG
A tanulmányút megvalósulására akkor lesz lehetőség, ha olasz partnerünk a felhívást meghirdeti. Változások lehetségesek.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

Jele
(mtp.)
1.1.2

Időtartam
8 nap/fő

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
fő
idő
8 fő 64 nap szakmai továbbképzés,
felsőfokú, egyetemi
kutatómunka, tapasztalatcsere oktató, klinikai vagy
kutatóintézeti
munkatárs

A pályázó
Tudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: ösztöndíj

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
Jele
(mtp.)
6.

Időtartam
1-2 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
5 fő 10 hó oroszországi állami
egyetemeken végzendő
tapasztalatcsere,
továbbképzés, kutatás

A pályázó
Végzettsége
felsőfokú

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

csak felsőoktatási intézmények nincs
orosz nyelv és irodalom szakos
oktatói pályázhatnak

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíjkiegészítés, útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás, ösztöndíj

6. Az ösztöndíj az orosz nyelv és irodalom oktatás minőségének javítását szolgálja a magyar oktatási intézményekben. Gyakorló orosz nyelv- és irodalomtanárok
pályázhatnak 1-2 hónapos szakmai továbbképzésre, illetve kutatásra. A megvalósulás legkorábban 2016 augusztusában várható.
Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja. A fogadó fél a szakmai hátteret és a kollégiumi elszállásolást biztosítja.
A meghirdetés feltételes, változások lehetségesek.

ROMÁNIA
Jele
(mtp.)
19. /B

Időtartam
3-21 nap
vagy
1-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
*
posztgraduális képzés,
kutatás

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

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

/Anyagi ellátás, stb./
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

A megítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minőségétől függ. Csak az állami intézményekben való kutatást engedélyezi a Román Oktatási Minisztérium.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2016 szeptembere.
*Összes létszámkeret: rész- és PhD (rész)képzés, kutatás összesen 5-15 fő évi átlagban
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek!

SZLOVÁKIA
Jele
(mtp.)
O.9.a

O.9.b

O.10.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
Végzettsége
fő
idő
5-20 nap max. 75 nap tapasztalatcsere, tanulmányút egyetemi, főiskolai
15 fő
oktatók, tud.
munkatársak (előnyt
élveznek a szlovatisztikát oktató tanárok,
tankönyvszerzők),
oktatásügyi
szakemberek
1-3 hó
12 fő 12 hó kutatómunka
egyetemi, főiskolai
oktatók, tud.
munkatársak, (előnyt
élveznek a szlovatisztikát oktató tanárok,
tankönyvszerzők),
oktatásügyi
szakemberek
2-5 nap 20 fő 60 nap előadások tartása,
felsőoktatásban dolgozó
konzultációk, tudományos
oktatók, tudományos
konferenciákon
munkatársak, szak-, és
való részvétel - meghívásra
középiskolai tanárok,
oktatásügyi,
szakoktatási
szakemberek

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek!

A pályázó
Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

valamennyi tudományág

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kedvezményes
szállás + napidíj

valamennyi tudományág

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás +
ösztöndíj

köz-,szak- és felsőoktatás,
bármely tudományág

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás+ napidíj

SZLOVÉNIA
Jele
(mtp.)
7.a

Időtartam
3-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
12 hó posztgraduális képzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

MA/MSc diplomával
valamennyi tudományág
rendekező
posztgraduális hallgatók

Megjegyzés
Korhatár
35 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kollégiumi
szállás, ösztöndíj

7.a A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2016 októbere.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).
A munkaterv lejárt. Változások elképzelhetőek.

UKRAJNA
Jele
(mtp.)
II./2.
II./3

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
10 hó
páylázati 10 hó tudományos kutatás
alapon
1 hó
3 fő
3 hó tudományos kutatás

A pályázó
Végzettsége
egyetemi/ főiskolai
diploma
egyetemi/ főiskolai
diploma

VIETNAM
A meghirdetés feltételes. A pályázási felhívás részletei később kerülnek meghirdetésre.

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

valamennyi tudományág

nincs

ukranisztika

nincs

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

