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ALBÁNIA
Jele
(mtp.)
4.c

Időtartam
2-4 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
2
1-2 hó nyári egyetem

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

felsőfokú tanulmányokat valamennyi tudományterület
folytató hallgató,
egyetemi (mester)
diploma vagy PhD
diploma*

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, szállás, étkezés

*Azok a pályázók élveznek előnyt, akik Magyarországon albán nyelvi képzésben vesznek részt.

BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG
Jele
(mtp.)
12.4

Időtartam
3 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
4 fő 12 hét nyári egyetem

A pályázó
Végzettsége
egyetemi hallgató vagy
friss diplomás, holland
nyelvtudás kötelező

Tudomány-/szakterülete
holland nyelv és kultúra

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

A 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/). Aki ezt elmulasztja, nem részesülhet
ösztöndíjban.

BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG

Jele
(mtp.)
II/1.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
2 fő
21 hó nyári egyetem (nyelvi
1 fő
továbbképzés) Louvainben;
átlag
nyári egyetem (nyelvi
4 fő
továbbképzés) Monsban

A pályázó
Végzettsége
egyetemi diploma
egyetemi diploma

Tudomány-/szakterülete
francia szakos középiskolai
tanár;
államigazgatási tisztviselő
(diplomata, közigazgatási
vezető)

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

CSEHORSZÁG
Jele
(mtp.)
9.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
4 hét
12 fő
részvétel a Cseh
Köztársaságban szlavisztikai
nyári egyetemeken

A pályázó
Végzettsége
egyetemi, főiskolai
hallgatók

Tudomány-/szakterülete
szlavisztika

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás

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 2016 július – augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő oldalon: http://www.msmt.cz/international-cooperation1/scholarships

ÉSZTORSZÁG
Jele
(mtp.)
5.2.B

Időtartam
2 hét

Az ösztöndíj
A pályázó
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
fő
idő
nyári egyetemen való részvétel észt szakos egyetemi
az észt nyelv, kultúra és
hallgatók, esztológusok történelem tanulmányozása

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, 6,5 EUR napidíj, 16
EUR/nap szállás
költségtámogatás

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 2016. július–augusztusban. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
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
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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FRANCIAORSZÁG
Jele
(mtp.)
2.

Időtartam
2 hét-1
hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
továbbképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

3.

2 hét-1
hó

szaknyelvet oktatók
továbbképzése

francia szakos MA-n
végzős
bölcsészhallgatók
francia szakos tanári
diploma

francia nyelv és irodalom

nincs

francia nyelv

nincs

4.

2 hét-1
hó

szaknyelvet használók
továbbképzése

egyetemi-főiskolai
diploma

francia nyelv

nincs

5.

2 hét-1
hó

közoktatásban oktató francia
tanárok továbbképzése

gyakorló francia tanár

francia nyelv

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás, fogadó fél:lsd.
Francia Intézet ösztöndíját
küldő fél: útiköltség
támogatás, fogadó fél:lsd.
Francia Intézet ösztöndíját
küldő fél: útiköltség
támogatás, fogadó fél:lsd.
Francia Intézet ösztöndíját
küldő fél: útiköltség
támogatás, fogadó fél:lsd.
Francia Intézet ösztöndíját

Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek.
Információ és jelentkezés közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál is (bk.loemba@inst-france.hu vagy budapest@campusfrance.org ; 1011
Budapest, Fö utca 17.) A pályázatok beadási határideje: 2015. november 1. és január 31. között; a pályázat összeállításánál figyelembe kell venni a budapesti
Francia Intézet pályázati kiírását is (információ: bk.loemba@inst-france.hu). A pályázatok tartalmi bírálatát a Francia Intézet végzi.

GÖRÖGORSZÁG
Jele
(mtp.)
3/b.

Időtartam
1 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
3 fő
3 hó nyári egyetem

A pályázó
Végzettsége
egyetemi hallgatók,
egyetemi (mester)
diploma vagy PhD.
diploma

Tudomány-/szakterülete
görög nyelv és kultúra

Megjegyzés
Korhatár
40 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, szállás, teljes
ellátás

A munkaterv lejárt, változások előfordulhatnak.

HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj

A pályázó
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Megjegyzés

Jele
(mtp.)
11./F

Időtartam
2 hét

Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
fő
idő
4 fő
nyári egyetemen való részvétel nyelvszakos hallgatók,
oktatók, kutatók és
kulturális szakemberek

Tudomány-/szakterülete
kroatisztika, horvát nyelvtudás
szükséges

Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás

11./F A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatóinak (kroatisták) pályázatát részesítik előnyben. A 2 hetes kurzusok
Dubrovnikban kerülnek megrendezésre várhatóan 2016. augusztus-szeptemberben. Egy tanéven belül, választani kell a hallgatóknak a nyári egyetm és a részképzés
között. Mindkettőt a horvát fél nem támogatja.

IZRAEL
Jele
(mtp.)
D/2b.

Időtartam
1 hónap

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
nyári egyetem (Ulpan Nyelvi
Program)

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

egyetemi hallgató, fiatal héber nyelv
diplomás

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

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 izraeli fél fenntartja a jogot a nyári egyetem helyszínének és időtartamának kijelölésére.
Minden pályázó csak egyszer kaphat ösztöndíjat Izraeltől.

LENGYELORSZÁG
Jele

Időtartam

Az ösztöndíj
Összes keret

Célja, jellege

Végzettsége
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A pályázó
Tudomány-/szakterülete

Korhatár

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

(mtp.)
10.

3-4 hét

fő
idő
12 fő 3-4 hét Nyári egyetem, polonisztikai
tanfolyam

elsősorban nyelvszakos
egyetemi hallgatók,
illetve a lengyel nyelv,
irodalom és kultúra
művelése területén
tevékenykedő tanárok,
szakemberek

polonisztika

nincs

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

10. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (polonisták) pályázhatnak. A 2-4 hetes kurzusok Varsóban, Wrocláwban,
Lublinban, Krakkóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2016 július – augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt. (1-2. helyszín)
A küldő fél az útiköltséget támogatja.
Egy tanéven belül csak azok jelentkezzenek nyári egyetemre, akik részképzésre nem tudnak kimenni. Mindkettőt egy tanéven belü l – a nagy túljelentkezés miattnem tudjuk biztosítani.
A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.

LETTORSZÁG
Jele
(mtp.)
10.

Időtartam
2-4 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
Végzettsége
fő
idő
2 fő
8 hét nyári egyetemen való részvétel lett szakos egyetemi
hallgatók, szakemberek

A pályázó
Tudomány-/szakterülete
a lett nyelv, kultúra és
történelem tanulmányozása

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
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 2016. július – augusztusában. Elsőbbséget élveznek az egyetemek rangsorolt hallgatói.
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

Időtartam

Az ösztöndíj
Összes keret

Célja, jellege

Végzettsége
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A pályázó
Tudomány-/szakterülete

Korhatár

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

(mtp.)
6.2.4

3-4
hét/fő

fő
2

idő
8 hét

nyári egyetem

főiskolai, egyetemi
hallgató, oktatók

litván (balti) tanulmányok

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: térítésmentes
szállás,
teljes
ellátás,
tandíjmentes képzés

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 2016 július-augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
Bővebb információ és litván adatlap: http://www.smpf.lt/en/state_scholarships.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
Jele
(mtp.)
6.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
1 hó
15 fő
nyári továbbképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

felsőfokú, orosz nyelv és elsősorban orosz nyelvtanárok
irodalom szakot
pályázhatnak
végzettek

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

A meghirdetés feltételes, változások lehetségesek.

ROMÁNIA
Jele
(mtp.)

Időtartam

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége
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Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

19./F

2-4 hét

nyári egyetem

egyetemi hallgatók,
egyetemi diploma

román nyelv és kultúra

nincs

küldő fél: útiköltség
támogatás, ösztöndíj
kiegészítés,
Jelenleg a nyári egyetemek
szervezése szünetel
Romániában.

A megítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minőségétől függ.

SPANYOLORSZÁG
A gyakorló nyelvtanárok számára meghirdetett nyári egyetemekre - amennyiben spanyol partnerünk a felhívást meghirdeti - várhatóan 2016 tavaszán fogjuk kiírni a
pályázatot. Változások lehetségesek.

Jele
(mtp.)
1.2.3

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
2-3
10 fő 20-30 nyári kurzus, továbbképzés
hét/fő
hét

A pályázó
Végzettsége
főikolai, egyetemi
diploma – spanyol
nyelvet oktató tanárok

Tudomány-/szakterülete
spanyol nyelv

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: térítésmentes
szállás,
teljes
ellátás,
tandíjmentes képzés

SZLOVÁKIA
Jele
(mtp.)
O.12.

Az ösztöndíj
A pályázó
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
fő
idő
1 hó
12 fő 12 hó nyári egyetemen való részvétel oktatók, kutatók és
szlovák nyelv és irodalom
kulturális szakemberek,
nyelvszakos hallgatók

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás +
étkezés, tandíjmentes
képzés

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 2016 augusztusában.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek!

SZLOVÉNIA
Az ösztöndíj

A pályázó
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Megjegyzés

Jele
(mtp.)
7.b

Időtartam
2 hét

Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
3 fő
6 hét Nyári egyetem

Végzettsége
nyelvszakos hallgatók,
egyetemi oktatók,
kutatók

Tudomány-/szakterülete
szlovén nyelv és irodalom

Korhatár
35 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, szállás reggelivel

7 . b A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények szlovén szakos hallgatói, oktatói pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Ljubljanában kerülnek
megrendezésre várhatóan 2016. június-júliusában.
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./4.

Időtartam
2-4 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
5 fő 10-20 Nyári egyetem
hét

A pályázó
Végzettsége
nyelvszakos hallgatók,
egyetemi oktatók
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Tudomány-/szakterülete
ukrán nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
fogadó fél: ösztöndíj

