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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!

BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG
Jele
(mtp.)
II/1.

Időtartam
2-3 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő
1 fő
-

A pályázó
Célja, jellege
nyári egyetem (nyelvi
továbbképzés)
Louvainben;

Végzettsége
francia szakos egyetemi
hallgató (min. B2-es szintű
tudással), francia szakos
egyetemi diploma

2 hét

2 fő

-

nyári egyetem (nyelvi
egyetemi diploma
továbbképzés) Monsban;

3 hét

1 fő

-

nyári egyetem (nyelvi
továbbképzés)
Brüsszelben.

egyetemi hallgató (min. A1
szintű jó francia
nyelvtudással)

Tudomány-/szakterülete
francia szakos középiskolai tanár
vagy végzős francia tanár szakos
hallgató;

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

nemzetközi kapcsolatokkal
foglalkozó államigazgatási
nincs
tisztviselő, diplomata, közigazgatási
vezető

küldő fél: útiköltség támogatás
fogadó fél: beiratkozás, kurzus
díja, szállás, étkezés

-

nincs
Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek.
A belga fél várhatóan február végén fogja megküldeni a TKA számára az ösztöndíjas felajánlását, a TKA ekkor megnyitja a pályázati felületét a jelölt pályázók számára. A Tempus
Közalapítvány várhatóan február végén e-mail-en a pályázók rendelkezésére bocsátja a belga fél (Wallonie Bruxelles International; www.wbi.be) jelentkezési lapját, amely a TKA-nak a WBI
számára történő jelöléshez szükséges, és amelyet a https://scholarship.hu online felületen be kell nyújtani a TKA-hoz, kitöltve, aláírva, stb. A belga fél pályázati felhívásával kapcsolatban bővebb
információ kérhető François RENARD-tól a f.renard@wbi.be e-mail címen.

CSEHORSZÁG
Jele
(mtp.)
9.

Időtartam
1 hó

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

A pályázó
Végzettsége
min. érettségi

Tudomány-/szakterülete
szlavisztika

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: díjmentes képzés,
teljes ellátás

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
9. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (cseh/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Prágában és Olomoucban várhatóan 2022
július – augusztusában, Podebradyban 2022 júliusában, Brnóban pedig 2022.07.23-08.20-ig kerülnek megrendezésre. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell, amelyet kérünk postázni is a Tempus Közalapítvány címére. Az adatlap letölthető a következő oldalról:
https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2. A cseh fél pályázati felhívásával kapcsolatban bővebb információ kérhető Daniel Kubáttól a
Daniel.Kubat@msmt.cz e-mail címen.

FRANCIAORSZÁG
Jele
(mtp.)
2.

Időtartam
2-4 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
továbbképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

francia szakos MA-n végzős francia nyelv és irodalom
bölcsészhallgatók

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

küldő fél: útiköltség támogatás,
fogadó fél: lsd. Francia Intézet
ösztöndíját
3.-4.-5.
2-4 hét
közoktatásban oktató franciafrancia szakos tanári
francia nyelv
nincs
küldő fél: útiköltség támogatás,
tanárok, franciául oktató tanárok diploma, egyetemi-főiskolai
fogadó fél: lsd. Francia Intézet
továbbképzése
diploma
ösztöndíját
Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek. Tájékoztatás és pályázás közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál (bk.loemba@inst-france.hu vagy
budapest@campusfrance.org; 1011 Budapest, Fö utca 17.). A pályázatok tartalmi bírálatát a Francia Intézet végzi. A Tempus Közalapítványhoz utazási átalány támogatás igénylése
céljából lehet benyújtani pályázatot - a Francia Intézet pozitív döntése esetén. A Francia Intézet várhatóan 2022 áprilisában fog döntést hozni és fogja jelölni a TKA számára a
pályázókat; a TKA ekkor megnyitja a pályázati felületét a jelölt pályázók számára.
A pályázatok beadása a Francia Intézethez november 1-január 31. között. A pályázat összeállításánál figyelembe kell venni a budapesti Francia Intézet pályázati kiírását és határidejét
(https://www.hongrie.campusfrance.org/fr)

GRÚZIA
Jele
(mtp.)
2.

Időtartam
2 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
10 fő
angol nyelvű nyári egyetem fiatal
kutatók részére

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

egyetemi hallgatók,
grúz mitológia, grúz etnológia,
egyetemi (mester) diploma modern folklórelméletek
vagy PhD. diploma

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj;
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
600 grúz lari (GEL) ösztöndíj

A partneri felajánlástól függően változások előfordulhatnak. A partneri felajánlások várhatóan 2022 tavaszán jelennek meg az LEPL International Education Center honlapján:
https://iec.gov.ge/. A pályázati felület elérhetősége: https://app.iec.gov.ge/en/ Bővebb információ Maia Asatiani, IEC koordinátortólkérhető a maiaasatiani@gov.ge e-mail-címen.

HORVÁTORSZÁG
Jele
(mtp.)
12/F

Időtartam
2 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
4 fő
nyári egyetem horvát, ill, szláv
nyelvszakos hallgatóknak

A pályázó
Időtartam

Tudomány-/szakterülete

horvát vagy egyéb szláv
kroatisztika, horvát nyelvtudás
nyelvszakos hallgatók, a
szükséges
felsőoktatásban horvát
nyelvet vagy irodalmat
oktató oktatók, kutatók, akik
PhD fokozattal
rendelkeznek, vagy doktori
iskola hallgatói
A 2022-23-as tanévtől Horvátországba kettős horvát-magyar állampolgárok is pályázhatnak.

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj;
fogadó fél: díjmentes képzés,
teljes ellátás és szállás,
kulturális programok

12/F A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatóinak (kroatisták) pályázatát részesítik előnyben. A nyelvi kompetenciák minimális szintje a közös
európai szerint a B1, valamint előnyt élvez, aki legalább B2 vagy magasabb nyelvtudással rendelkezik. A jelentkezéshez két lezárt félév szükséges. A pályázatok elbírálása során a hallgatókat
részesítik előnyben.
A horvát partner várhatóan 2022 februárjában jelenteti meg pályázati felhívásait a honlapján: https://www.mobilnost.hr . A horvát félnél is be kell nyújtani a jelentkezést a
//www.mobilnost.hr/scholarship_application/oldalon. A partner adatlapját csatolni kell a jelentkezéshez. A horvát fél pályázati felhívásával kapcsolatban bővebb információ a következő
elérhetőségeken
kérhető:
Agency
for
Mobility
and
EU
Programmes
official
website:
www.mobilnost.hr;
Bilateral
Scholarships:

https://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/; e-mail address: bilaterala@mobilnost.hr; telephone: +38515005635

IZRAEL
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele (mtp.) Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
18.
3,5 hét
4 fő
nyári egyetem (Ulpan Nyelvi
Program)

A pályázó
Végzettsége
legalább BA/BSc diplomával
rendelkezők

Tudomány-/szakterülete
héber nyelv

Megjegyzés
Korhatár
35 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
kollégiumi szállás, 3 heti
ösztöndíj; alap
egészségbiztosítás

Figyelem!
A pályázati kiírást külön felhívásban is megjelentettük honlapunkon, mert az izraeli pályázatok benyújtásának határideje 2022. január 12., szerda, 23:00 óra.
A pályázatot az izraeli félnél is be kell nyújtani, a pályázati határidő: 2021. december 30.
Az izraeli fél ösztöndíj-felajánlásairól szóló tájékoztatás, a pályázással kapcsolatos tudnivalók az Izraeli Külügyminisztérium honlapján találhatók:

https://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20offered%20by%20the%20Israeli%20government%20to.aspx
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
(mtp.)
10.

Időtartam
3-4 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
12 fő 3-4 hét Nyári egyetem, polonisztikai
tanfolyam

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

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

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj,
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, teljes ellátás

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
10. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (polonisták) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusokat 2022 július – augusztusában rendezik, a
helyszínekről várhatóan 2022 áprilisában jelenik meg tájékoztatás a partner honlapján.
Bővebb információ érhető el a következő oldalon: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
A pályázati kiírás külön felhívásban jelent meg 2021. szeptember 24-én 2021.10.20-i határidővel.

SPANYOLORSZÁG
Jele
(mtp.)
1.2.3

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
2-3 hét 4 fő
nyári kurzus, továbbképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

főiskolai, egyetemi diploma spanyol nyelv
– spanyol nyelvet oktató
tanárok

Megjegyzés
Korhatár

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj,
fogadó fél: térítésmentes szállás,
teljes
ellátás,
tandíjmentes
képzés
A gyakorló nyelvtanárok számára meghirdetett nyári egyetemekre - amennyiben spanyol partnerünk a felhívást meghirdeti - várhatóan 2022 tavaszán fogjuk kiírni a pályázatot. Változások
lehetségesek.

SZLOVÁKIA

nincs

/Anyagi ellátás, stb./

Jele
(mtp.)
12.

Időtartam
1 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
12 fő
12 hó nyári egyetemen való részvétel

A pályázó
Végzettsége
nyelvszakos hallgatók ,
oktatók, kutatók és
kulturális szakemberek

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

szlovák nyelv és irodalom

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: szállás, étkezés,
tandíjmentes képzés

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
12. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (szlovák/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Pozsonyban kerülnek megrendezésre
várhatóan 2022 augusztusában.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek! A szlovák félhez is be kell nyújtani a pályázatot, a jelentkezés menetéről bővebb információ elérhető a
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/studium-courses/summer-school-sas/ oldalon.

SZLOVÉNIA
Jele
(mtp.)
7.b

Időtartam
2 hét

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

A pályázó
Végzettsége
nyelvszakos hallgatók,
egyetemi oktatók, kutatók

Tudomány-/szakterülete
szlovén nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
35 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: díjmentes képzés,
szállás reggelivel

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
7 . b A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények szlovén szakos hallgatói, oktatói pályázhatnak. A 2 hetes kurzusokat Ljubljanában rendezik meg várhatóan 2022 júniusjúliusában.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. A nyári egyetemmel kapcsolatban bővebb információ érhető el a https://studyinslovenia.si/study/exchangeprogrammes/ oldalon.

TUNÉZIA
Jele
(mtp.)
I./2.d

Időtartam
4 hét

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
20 fő 1 hónap Nyári egyetem arab nyelvi kurzus
(július a Bourguiba Élő Nyelvek
hó)
Intézetében

A pályázó
Végzettsége
egyetemi/főiskolai
hallgatók

Tudomány-/szakterülete
arab nyelv

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: ösztöndíj: 100 TND 1
hónapra
További információ: Ministry of Higher Education and Scientific Research, Directorate General of International Cooperation, Cooperation with Eastern Europe/EU. Web : http://www.mes.tn;
E-mail: imed.abderrahim@mesrs.tn

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 meghirdetés feltételes, a munkaterv lejárt.

A pályázó
Végzettsége
nyelvszakos hallgatók,
egyetemi oktatók

Tudomány-/szakterülete
ukrán nyelv és irodalom

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: ösztöndíj

