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

ARGENTÍNA
Az ösztöndíj
ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I./3.

Idıtartam

Összes keret
fı

Célja, jellege

idı

10-20 hó

A pályázó

mesterképzés

Végzettsége
BA/BSc végzettséggel

TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
nincs

rendelkezık

/Anyagi ellátás, stb./
küldı fél: útiköltségtámogatás fogadó fél:
tandíjmentes képzés,
havi ösztöndíj (kb.
3.850 argentin peso),
egészségügyi biztosítás

GRÚZIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I./2.

Idıtartam
2 év

Összes keret
fı

idı

5

-

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

teljes angol nyelvő

BA/BSc végzettséggel

mesterképzés

rendelkezık

TudományTudomány-/szakterülete
/szakterülete
mőszaki

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, szállás,
egészségbiztosítás, havi
300 GEL ösztöndíj.

Jelentkezni közvetlenül a grúz félnél, a Georgian Technical University-n lehet. mőszaki Választható képzések: design, biomérnöki, agrártudományi, fizikaimérnöki, építészeti.
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HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele

Idıtartam

(mtp.)
18.a.

A pályázó

Összes keret
fı

idı

2

-

5 év (+1 év
nyelvi

Célja, jellege
jellege
teljes egyetemi képzés

Végzettsége
Érettségivel, illetve

(3-4 év BA/BSc és/vagy 1,5-2 BA/BSc végzettséggel

elıkészítı,

év MA/MSc)

Megjegyzés

TudományTudomány-/szakterülete
Valamennyi tudományág, a

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

18-25 év Horvát nemzetiségő

kroatisztika kiemelt.

fiatalok elınyben.
Horvát nyelvtudás

rendelkezık

szükség

szükséges! Ösztöndíj,

esetén)

szállás, útiköltség
támogatás, kedvezm.
közl+étk lehetıség.

Részletes információ a http://public.mzos.hr/scholarships és a http://mobilnost.hr honlapokon olvasható.

INDIA
Idıtartam

Összes keret
fı

Célja, jellege

idı

10 fı

Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

BA/BSc vagy MA/MSc

érettségivel vagy BA/BSc bármely tudományterület

tanulmányok folytatása angol

diplomával rendelkezık

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldı

fél:

útiköltség-

támogatás, fogadó fél:

nyelvő képzéseken

tandíjmentes
ösztöndíj,

képzés,
sürgısségi

egészségügyi ellátás,
szállás vagy
szállástámogatás
A képzésre jelentkezı hallgatóknak a fogadó intézmény által elıírt szintő angol nyelvtudással kell rendelkezniük.

JORDÁNIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Idıtartam
Idıtartam

Összes keret
fı

idı

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

3

I./2.

4 év (=8

5 fı

arab nyelv és irodalom szakos érettségivel rendelkezık alapképzésben részt vevı, arab

félév)

alapképzés

nincs

szakos hallgatók

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, 50-100 JOD/hó
ösztöndíj,

sürgısségi

egészségügyi ellátás,
a hölgy ösztöndíjasok
számára ingyenes
szálláslehetıség
kollégiumban (díja: 10
JOD/hó)
Fogadó intézmények: a University of Jordan és a Yarmouk University. Az oktatás nyelve: az arab. A megbízható arabtudás megléte tehát a jelentkezés feltétele.

KAZAHSZTÁN
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
3.

Idıtartam

Összes keret
fı
45 fı

idı

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete
valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

fogadó fél: tandíjmentes

alapképzés, mesterképzés,

érettségivel

PhD képzés

rendelkezık,BA/BSc

képzés, havi ösztöndíj,

végzettséggel

szállás, egészségügyi

rendelkezık,

biztosítás

MA/MSc végzettséggel
rendelkezık,
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MAROKKÓ
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Idıtartam

3.c

Összes keret
fı

A pályázó
Célja, jellege

idı

teljes BA/BSc, teljes MA/MSc
vagy PhD

5 fı

Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

érettségivel vagy BA/BSc valamennyi tudományterület

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

diplomával rendelkezı
egyetemi hallgatók

Az anyagi ellátásra vonatkozó részleteket a késıbbiekben tesszük közzé.
Az oktatás nyelve a francia.

OROSZORSZÁG
Az ösztöndíjtípusokról és pályázati feltételeikrıl egyeztet a két fél.

TUNÉZIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I./3.

Idıtartam
3 év

Összes keret
fı

idı

10

-

A pályázó
Célja, jellege

teljes alapképzés elvégzése

Végzettsége

TudományTudomány-/szakterülete

Érettségivel rendelkezık valamennyi tudományterület,

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

Az anyagi ellátásra vonatkozó részleteket a késıbbiekben tesszük közzé.
Az oktatás nyelve francia, így a jelentkezés feltétele a magas szintő francia nyelvtudás.
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