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BELARUSZ

jele
(mtp.)

4.

időtartam

5 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

10

A pályázó
Célja, jellege

BA részképzés

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozaton BA képzést
folytató hallgató

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

Korhatár

orosz filológia

küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
önköltséges kollégiumi szállás,
egészségügyi szolgáltatás és havi
juttatás a hatályos jogi
szabályozásoknak megfelelően

Az oktatás nyelve az orosz, a pályázóknak megfelelő szintű orosz nyelvtudással kell rendelkezniük.
A következő intézményekbe lehet pályázni: Belarusian State University (www.bsu.by)
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank (www.bspu.by)
Yanka Kupala State University of Grodno (www.grsu.by)
Mozyr State Pedagogical University named after I.P.Shamyakin (www.mspu.by)
Brest State University named after A.S. Pushkin (www.brsu.by)
Francisk Skorina Gomel State University (www.gsu.by)
Vitebsk State University named after P.M. Masherov (www.vsu.by)
Mogilev State A. Kuleshov University (www.msu.by) etc.
A pályázatot a belarusz félnél is be kell nyújtani várhatóan 2022.06.01-ig. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás a következő honlapokon található: Study Center for International Cooperation in
Education http://studyin.edu.by/en/main.aspx/ ; Study in Belarus http://studyinby.com/en/

CSEHORSZÁG
Jele
(mtp.)
8.

10.

Időtartam
5 hó

max. 9 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
25 fő 125 hó BA vagy MA részképzés

3 fő

27 hó

posztgraduális részképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

érettségi, alapszintű
diploma

bármilyen akkreditált képzésen
oktatott tudományág

nincs

mesterszintű diploma

bármilyen akkreditált képzésen
oktatott tudományág

nincs

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

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.
Az adatlap a következő oldalról tölthető le: http://www.msmt.cz/file/49220/. A cseh fél pályázati felhívásával kapcsolatban bővebb információ kérhető Daniel Kubáttól a Daniel.Kubat@msmt.cz email címen. A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató a következő honlapon lesz elérhető http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2022-2023
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EGYIPTOM
jele
(mtp.)
3.

időtartam
3-6 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő
5

30 hó

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

BA, MA vagy doktori
részképzés

nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori képzést
folytató hallgató

egyiptológia vagy arab nyelv
és kultúra

Korhatár
nincs

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj, utazási átalány
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
kollégiumi szálláslehetőség, alap
egészségbiztosítás

A külföldi partner hosszadalmas ügyintézése miatt csak a tavaszi félévre javasolt pályázni.
Külföldi partner: Ministry of Higher Education, Sector of Cultural Affairs & Missions, Study Center for International Cooperation in Education.

ÉSZAK-MACEDÓNIA
jele
(mtp.)

I.a

időtartam

1-2
szemeszter

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

20*

A pályázó
Célja, jellege

BA, MA vagy doktori
részképzés

Végzettsége
nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori képzést
folytató hallgató

Tudomány-/szakterülete

macedón nyelv és irodalom

Korhatár

nincs

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány;
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
kollégiumi szállás és étkezés vagy
havi támogatás, ösztöndíj, havi
bérlet a helyi tömegközlekedésre

*Tanulmányúttal megosztva.
A következő egyetemekre, ill. képzésekre lehet pályázni:
Goce Delchev University www.ugd.edu.mk : BA: macedón filológia, ill. nyelvtanárképzés; MA: macedón nyelv és irodalom
Kontakt: Snezana Kirova; Head of the Institute of Languages at the Faculty of Philology, snezana.kirova@ugd.edu.mk
International Relation Office: http://cmus.ugd.edu.mk/
Ss. Cyril & Methodius University in Skopje : BA, MA, PhD: macedón nyelv és irodalom
Kontakt: prof.dr Iskra Panova Dimkova, Head, Dept of Macedonian language, ipdimkova@gmail.com, prof. dr Simon Sazdov, Dept of Macedonian language, s.sazdov@yahoo.com
Az Egyéb dokumentumok közé kérjük feltölteni a következőket:
útlevélmásolat
érettségi bizonyítvány angol nyelven
indexmásolat angol nyelven
A külföldi partner a pályázati anyagot papír alapon is kérheti, illetve további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól (pl. orvosi igazolás, negatív HIV- és
Hepatitis C-teszt, a Macedón Oktatási és Tudományos Minisztérium határozata a középiskolai végzettség elismeréséről, születési anyakönyvi kivonat stb.)
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FRANCIAORSZÁG
jele
(mtp.)

időtartam

7a.

1-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

mesterfokú részképzés
vagy mérnöki diplomás
képzés

nappali tagozatos mesterfokú
képzést folytató hallgató vagy
friss diplomás

valamennyi tudományág

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

Korhatár

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

Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek.
Tájékoztatás és pályázás közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál (bk.loemba@inst-france.hu, budapest@campusfrance.org; 1011 Budapest, Fő u. 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-február 28 között; a pályázat összeállításánál figyelembe kell venni a budapesti Francia Intézet pályázati kiírását.
https://www.hongrie.campusfrance.org/fr

INDIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
7/g

Időtartam
2-10 hó

Összes keret
fő
20

idő

A pályázó
Célja, jellege

posztgraduális részképzés

Végzettsége
nappali tagozatos mestervagy doktori képzést
folytató hallgató

Tudomány-/szakterülete
Hindi nyelv, bármely
tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

A meghirdetés feltételes, a munkaterv meghosszabbítása esetén lehetséges a kiutazás, változások elképzelhetőek.
A részképzés megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 szeptembere. A pályázó választ
fogadóintézményt a megadott lehetőségek közül, és a fogadás részleteit ő egyezteti az intézménnyel.
Az ösztöndíj részletei és feltételei a University Grants Commission honlapján jelennek meg: http://www.ugc.ac.in
A választható indiai fogadóintézményeket az indiai partner jelöli ki, amikor közzéteszi pályázati felhívását. Előreláthatólag az alábbi egyetemekre lehetséges pályázni:
University of Delhi
Mysore University
Tezpur University
Jadavpur University
Goa University
University of Hyderabad
Savitribai Phule Pune University
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IRÁN
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
I./2.

Időtartam
3-12 hó

A pályázó
Összes keret
fő
idő
100 fő*

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

MA/MSc vagy doktori részképzés

nappali tagozatos mestervagy doktori képzést
folytató hallgató

bármely tudományterület

nincs

/Anyagi ellátás, stb./

küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
fogadó fél:
egészségbiztosítás,
kollégiumi szállás
Kizárólag azokba a térségekbe lehetséges a kiutazás, melyek nem szerepelnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az utazásra nem javasolt térségek között.
*Kiutazó teljes képzéssel közösen.
Az oktatás nyelve a perzsa vagy az angol. Az iráni félhez is be kell nyújtani a pályázatot várhatóan 2022.04.15-ig. Az iráni fél várhatóan 2021 decemberében jelenteti meg pályázati felhívásait. A
szükséges kiegészítő dokumentumokról és a további pályázati feltételekről további információ a https://admission.yazd.ac.ir/apply/iran-hungary/how_to_apply honlapon található. Érdeklődni a
következő elérhetőségen lehet: Dr. Mohammad Ali Haddad, e-mail: IR.UH@yazd.ac.ir
Az iráni pályázati felület a következő linkről érhető el: https://admission.yazd.ac.ir/apply/iran-hungary/

HORVÁTORSZÁG
Jele
Időtartam
(mtp.)
12.
3-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
részképzés (alap-, mester-, vagy
doktori képzés alatt)

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozatos hallgató, a Bármely tudományterület
jelentkezéshez két lezárt
félév szükséges

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

alap-, és
mesterképzés
esetében 25 év,
doktori képzés
esetében35 év

küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány
fogadó fél: alap-,és
mesterszakos hallgatók
esetében 1600 HRK havi
ösztöndíj, valamint kollégiumi
elhelyezés és étkezési
támogatás. Doktori képzésben
résztvevő hallgatók esetében
1800 HRK havi ösztöndíj,
valamint kollégiumi
elhelyezés és étkezési
támogatás

A 2022-23-as tanévtől Horvátországba kettős horvát-magyar állampolgárok is pályázhatnak.
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
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják.
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JORDÁNIA
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő
IV. 4.
3-10 hó
100
fő*

A pályázó
Célja, jellege

Megjegyzés

Végzettsége

alap-, mester- vagy doktori
nappali tagozatos, alap-,
részképzés arab nyelv és irodalom, mester- vagy doktori
illetve egyéb tudományterületeken képzést folytató hallgató

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

arab nyelv nem arab nyelvű
hallgatók számára (arab nyelven,
nyelvtanfolyam); arab nyelv és
irodalom (arab nyelven, BSc, MSc,
PhD); bármely tudományterület
(angol nyelven)

nincs

küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
fogadó fél: 100 JD havi
ösztöndíj,
egészségbiztosítás

*Kiutazó teljes képzéssel közösen.
Az oktatás nyelve az arab vagy az angol.
Az Egyéb dokumentumok alá kérjük feltölteni a következő dokumentumokat: útlevélmásolat, leckekönyv másolata angol nyelven (Transcript of Records), legmagasabb végzettséget igazoló oklevél
másolata.
További információ a www.studyinjordan.jo honlapon, ill. a kinti partnernél: Ministry of Higher Education/Jordan, Scholarship Directorate, Dr Ahmad Qudah director, Email:
Ahmad.Qudah@mohe.gov.jo vagy Ali.Albdour@mohe.gov.jo .
.

KÍNA

jele
(mtp.)

2.a

időtartam

1-2
szemeszter

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

23*

230
hó*

A pályázó
Célja, jellege

BA, MA vagy doktori
részképzés

Végzettsége

nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori képzést
folytató hallgató

Tudomány-/szakterülete

bármely tudományterület

Korhatár

50 év

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
kollégiumi szállás,
egészségbiztosítás, ösztöndíj: 2500
jüan/hó alapképzésre, 3000
jüan/hó mesterképzésre, 3500
jüan/hó doktori képzésre,

*Tanulmányúttal megosztva.
Az oktatás nyelve a kínai vagy az angol.
További információ: Az ösztöndíjakat meghirdető kínai partner: CSC, http://www.campuschina.org/ ; https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login
FIGYELEM!
A pályázatot a kínai félnél is be kell nyújtani 2022.02.07-i határidővel.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes tájékoztatás a Kínai Nagykövetség honlapján érhető el: http://hungary.lxgz.org.cn/hungary/lxzg/2021120311114576752/index.html
Kontakt: Kínai Nagykövetség, Ms. Yang YANG, Assistant of Education Attaché, E-mail: studyinchina.hu@gmail.com
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KUVAIT

Jele
(mtp.)
3.

Időtartam
3-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
3 fő
BA/MA részképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozatos
arab nyelvi tanulmányok a Kuvaiti
egyetemi/főiskolai hallgató Egyetem Nyelvi Központjában

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

Küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány
Fogadó fél: tandíjmentes
képzés, kollégium szállás és
étkezés, ösztöndíj,
jogosultság egészségügyi
szolgáltatásokra

Az oktatás nyelve az arab.
A partner meghirdetésének függvényében változások elképzelhetőek. A pályázatokat a kuvaiti külügyminisztérium honlapján is be kell nyújtani: www.mofa.gov.kw

LENGYELORSZÁG

Jele
(mtp.)
8.

Időtartam
5 hó

8.

9.

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
10 fő
50 hó BA/MA részképzés

5

5 hó

40 fő

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nappali tagozatos egyetemi bármely tudományág (művészeti
hallgató
szakok kivételével)
(a lengyel nyelv ismerete szükséges)

nincs

30 hó PhD részképzés

nappali tagozatos, MA
bármely tudományág (művészeti
diplomás egyetemi hallgató szakok kivételével)
(a lengyel nyelv ismerete szükséges)

nincs

200 hó BA/MA részképzés

lengyel szakos nappali
lengyel nyelv és irodalom
tagozatos
főiskolai/egyetemi hallgató

nincs

Küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány
Fogadó fél: tandíjmentes
képzés, önköltséges
kollégium szállás
Küldő fél: ösztöndíj és
utazási támogatás
Fogadó fél: tandíjmentes
képzés, önköltséges
kollégium szállás
Küldő fél: ösztöndíj és
utazási támogatás
Fogadó fél: tandíjmentes
képzés, önköltséges
kollégium szállás

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
Az ösztöndíjat és az utazási átalányt a küldő fél biztosítja. A fogadó fél ingyenes képzést nyújt, illetve kollégiumi szállást (melynek díját a hallgatók fizetik).
További tájékoztatás található a lengyel fél honlapján: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation-offerfor-incoming-students-and-scientists
8. Művészeti szakok kivételével bármely szak hallgatói pályázhatnak az ösztöndíjra, a lengyel nyelvtudás alapfeltétel.
9. Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadóország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják.
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MAROKKÓ
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

2.1.

10 hó

5 fő

2.1.

5-10 hó

20 fő

A pályázó
Célja, jellege
BA, MA vagy doktori részképzés
BA, MA vagy doktori részképzés

Megjegyzés

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori
képzést folytató hallgató
nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori
képzést folytató hallgató

arab nyelv

nincs

valamennyi tudományterület *

nincs

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj;
fogadó fél: havi ösztöndíj,
egészségbiztosítás,
kollégiumi elhelyezés (nem
garantált)

A partner felajánlásának függvényében változások elképzelhetők. Az oktatás nyelve a francia vagy az arab.
* Képzések választhatóak bármely tudományterületen, de arab nyelven elsősorban: Islamic studies, Arab studies and literature, History and civilisation, Geography, Social Sciences, Psychology,
Philosophy, Law, Political Sciences, International relations, francia nyelven elsősorban: Science, Economic studies, French studies and literature, Law, Political Sciences, International relations.
A külföldi partner a pályázati anyagot papír alapon is kérheti, illetve további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól (pl. az útlevél másolata stb.).

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)
3.

Időtartam

Összes keret
fő

idő

3-10 hó

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

BA, MA vagy doktori részképzés

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori
képzést folytató hallgató

bármely tudományterület

Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj;
fogadó fél: tandíjmentes képzés,
ösztöndíj, kedvezményes
kollégiumi elhelyezés

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!!
A pályázati határidő 2022.01.12. 23:00. Pályázatot csak az nyújthat be, aki az orosz fél online pályázati rendszerében, a https://education-in-russia.com oldalon is benyújtja a pályázatát az ott
megadott, módosított határidőig, 2022.01.28-ig.
További információ: Orosz Kulturális Központ, ruscenter.hu. Érdeklődni az a.urazbekova@hun.rs.gov.ru és budapest@hun.rs.gov.ru e-mail-címen lehetséges.
Az orosz fél pályázati felhívása a következő linken érhető el: https://www.ruscenter.hu/?locale=hu#!page=hash81.

PAKISZTÁN
jele
(mtp.)

időtartam

I.2.

1-2
szemeszter

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő
5*

A pályázó
Célja, jellege
BA vagy MA részképzés

Végzettsége
nappali tagozatos, alap- vagy
mesterképzést folytató
hallgató

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

Társadalomtudomány,
művészetek és
bölcsészettudomány,

nincs

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
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gazdálkodás és
menedzsment, mezőgazdaság
és állatorvos-tudomány,
természettudomány/fizika

fogadó fél: tandíjmentes képzés,
ösztöndíj, kollégiumi szállás,
tankönyvtámogatás (évente)

*A pontos létszám a többi ösztöndíjtípus kihasználtságának függvénye.

A képzés nyelve a pakisztáni vagy az angol.
A pályázatot a pakisztáni partnernél is be kell nyújtani. További információ: Higher Education Commission (HEC), Human Resource Development (HRD) Division, www.hec.gov.pk; Email:

skjehan@hec.gov.pk

Az Egyéb dokumentumokhoz kérjük feltölteni a következőket:
érettségi bizonyítvány angol nyelven
indexmásolat angol nyelven

PALESZTINA
Jele
(mtp.)
IV.4.

Időtartam
1 félév

.
Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
2 fő
BA vagy MA részképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

nappali tagozatos, alaparab nyelv, történelem és kultúra
vagy mesterképzést folytató
hallgató

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

Kizárólag azokba a térségekbe lehetséges a kiutazás, melyek nem szerepelnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az utazásra nem javasolt térségek között.
A meghirdetés feltételes, a partner felajánlásának függvényében változások elképzelhetők. Az oktatás nyelve az arab.
FIGYELEM!
A pályázatokat a partnernél is be kell nyújtani 2022. 02.01-ig. Információk elérhetőek a Ministry of Higher Education and Scientific Research honlapján (http://pica.pna.ps/), kapcsolattartó:
Shadi Hilo, Director General of Scholarships & Students' Services, e-mail: shadi.hilo@mohe.pna.ps
A választható egyetemeket az elérhető képzések alapján választják ki. A partner a pályázáshoz várhatóan a következő dokumentumokat kéri:
• CV
• Útlevélmásolat (érvényesség min. 1,5 évig)
• 2 db igazolványkép
• Tanulmányi végzettségek és kreditindexek
• Ajánlólevél
• Orvosi igazolás - betegségektől való mentesség (belefoglalva: HIV és HBV/HCV)
További információ az egyetemek honlapján érhető el:
Bir Zeit University: https://www.birzeit.edu/
Al-Quds (Abu Des) University: https://www.alquds.edu/en
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SZERBIA
Jele
(mtp.)

II.2.4.

Időtartam

3-9 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

10

A pályázó
Célja, jellege

BA, MA vagy doktori részképzés

Végzettsége

nappali tagozatos, alap-,
mester- vagy doktori
képzést folytató hallgató

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány
fogadó fél: tandíjmentesség,
kollégiumi elhelyezés,
étkezés, egészségügyi
ellátás, kb. 128 euró
ösztöndíj/hó

valamennyi tudományterület

Az oktatás nyelve a szerb. A következő egyetemekre lehet pályázni: University of Belgrade, Novi Sad, Niš, Kragujevac, University of the Arts in Belgrade, State University in Novi Pazar. A pályázónak
fel kell vennie a kapcsolatot azzal az intézménnyel és karral, ahova pályázni szeretne, mert a fogadás csak akkor lehetséges, ha az egyetemtől kap hivatalos jóváhagyást.
A külföldi partnerhez is be kell majd nyújtani a pályázatot várhatóan 2022 júliusáig. A külföldi partner: Ministry of Education, Science and Technological Development, http://www.mpn.gov.rs .

SZLOVÁKIA
Jele
(mtp.)
5.

11.

Időtartam
1-2
szemeszter
1-2
szemeszter

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
50 hó részképzés

350 hó részképzés

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

doktorandusz hallgatók

szlovák nyelv és irodalom

nincs

nappali tagozatos alap- és
mesterképzéses egyetemi,
főiskolai hallgató

szlovák nyelv és irodalom

nincs

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

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. Az ösztöndíjat
a küldő fél biztosítja. A jelentkezéshez szlovák fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. A szlovák fél adatlapja letölthető a
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/ honlapról.
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TÁDZSIKISZTÁN
.
Jele
(mtp.)
3.

Időtartam
6-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
20
BA vagy MA részképzés

A pályázó
Végzettsége
nappali tagozatos, alapvagy mesterképzést
folytató hallgató

Tudomány-/szakterülete
tádzsik és orosz nyelvkurzus,
World Economy

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: tandíjmentesség,
kollégiumi elhelyezés, havi
ösztöndíj (csak alapképzésben)

Az oktatás nyelve a tádzsik, az orosz vagy az angol.
A következő egyetemekre lehet pályázni: Tajik National University, Tajik Technology University, Taiik Technical University named after academic M. Osimi, Taiik State Pedagogical University named
after S. Ayni, The Tajik State University Of Finance And Economics.
A külföldi partner illetve további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól (pl. pályázati dokumentumok hivatalos orosz fordítása stb.).

TUNÉZIA
Jele
(mtp.)

I.2.a

Időtartam

10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

15

A pályázó
Célja, jellege

részképzés a Bourguiba Élő

Nyelvek Intézetben

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

alap- vagy mesterképzésben
arab nyelv
részt vevő hallgató

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
fogadó fél: ösztöndíj:okt.jún.: 120 TND/hó és júl.:
100 TND/hó; ingyenes

kollégiumi szállás,
egészségbiztosítás
küldő fél: ösztöndíj, utazási
átalány,
I.2.b

1-2
20
szemeszter

részképzés alap-, mester- vagy
doktori képzés alatt

nappali tagozatos BA ,MA
vagy doktori hallgató

bármely tudományterület

fogadó fél: ösztöndíj: BA
120 TND, MA 160 TND,
PhD 250 TND, ingyenes
kollégiumi szállás,
egészségbiztosítás

I.2.b - Az oktatás nyelve főleg arab és francia, néhány esetben angol (A Tunis Business School összes kurzusa angol nyelvű: http://www.utunis.rnu.tn/tbs/) . A tanév szeptemberben kezdődik és 10
hónapig tart. Egy szemeszter általában 14 hétből áll. 30 kreditet kell szemeszterenként és 5-6 tanegységet kell hetente elvégezni.
Bővebb információ a tunéziai felsőoktatás rendszeréről itt érhető el: http://www.mes.tn/annuaire.php?code_menu=22
http://parcours-lmd.salima.tn/
A kollégiumokról bővebb információ itt érhető el:
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• L'office des œuvres universitaires du nord (Tunis) : www.ooun.rnu.tn
• L'office des œuvres universitaires du centre (Sousse) : www.oouc.rnu.tn
• L'office des œuvres universitaires du sud (Sfax) : www.oous.rnu.tn
Egyéb hasznos információk a következő honlapokon találhatóak:
http://www.mes.tn/page.php?code_menu=114&code_menu_parent=47 http://www.mes.tn
https://www.best.rnu.tn
http://www.orientation.tn
http://www.ooun.rnu.tn
http://www.etudiant.tn
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
Az ösztöndíj
jele
időtartam
(mtp.)

A pályázó
Összes keret
fő
idő

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

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

2.

5 hó

10 fő

részképzés alap-, mestervagy doktori képzés alatt

nappali tagozatos BA ,MA
vagy doktori hallgató

bölcsésztudományok,
társadalomtudományok és
műszaki tudományok

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, ösztöndíj,
kedvezményes kollégiumi
elhelyezés, egészségügyi
biztosítás

A meghirdetés feltételes, mert a munkaterv lejárt. A képzéshez az ukrán nyelv ismerete szükséges.
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VIETNÁM
Az ösztöndíj
jele
időtartam
(mtp.)

A pályázó
Összes keret
fő
idő

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

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

10.

10 hó

10 fő

részképzés alap-, mestervagy doktori képzés alatt

nappali tagozatos BA ,MA
vagy doktori hallgató

vietnámi nyelv és kultúra

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
kollégiumi elhelyezés, alapvető
egészségügyi ellátás

A meghirdetés feltételes, mert a munkaterv lejárt. Az oktatás nyelve az angol vagy a vietnámi.
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