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ANGOLA
Jele
(mtp.)
3.

Időtartam

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
tanulmányút

A pályázó
Végzettsége
MA/MSc-, PhD-hallgatók

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

természettudományok, biológia,
földtudományok, földrajz, geológia,
geofizika, nyelvészet, kulturális
tanulmányok, kulturális
antropológia, történelem

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

A pályázás egyéb feltételeit és a külföldi fél anyagi juttatásaira vonatkozó részleteket később tesszük közzé a partner felajánlásai alapján.

CSEHORSZÁG
Jele
(mtp.)
12.a

12.b

Időtartam
7-14 nap

1-3 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
12 fő 85 nap tapasztalatcsere, rövid
tanulmányút
12 fő

12 hó

tapasztalatcsere, kutatómunka
folytatása

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: ingyenes szállás,
napidíj 608 cseh korona/nap
küldő fél: útiköltség és ösztöndíj
támogatás
fogadó fél: önköltséges szállás,
9500 cseh korona/hó ösztöndíj

mester- vagy doktori
fokozat (egyetemi
munkatársak)

valamennyi tudományterület

nincs

mester- vagy doktori
fokozat (egyetemi
munkatársak)

valamennyi tudományterület

nincs

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
12.a és 12.b A fogadóintézmény cseh állami egyetem lehet. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 szeptembere. A tanulmányút megvalósulásához a cseh, ennek
hiányában a tanulmányút programjának teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges. A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell, melyet kérünk postázni is a
Tempus Közalapítvány címére. Az adatlap letölthető a következő oldalon: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships A cseh fél pályázati felhívásával
kapcsolatban bővebb információ kérhető Daniel Kubáttól a Daniel.Kubat@msmt.cz e-mail címen.

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
tudomány, az ipar, a
mezőgazdaság területén
működő szakemberek
egyiptológus, régész
egyiptológia, régészet
(feltétel: egyetemi diploma)

Megjegyzés
Korhatár
nincs

nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
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 pályázati kiírás külön felhívásban jelent meg 2021. november 18-án 2021.12.15-i határidővel.
A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
Fogadólevél előzetes beszerzése nem kötelező, de a fogadólevéllel rendelkező pályázók előnyt élveznek.
Az I/2. munkatervi pont esetében angol nyelvismeret, valamint legalább középfokú arab nyelvtudás, az I/1 munkatervi pont esetében angol, továbbá alapfokú arab nyelvismeret ajánlott.
Az egyiptomi partner várhatóan 2022 februárjában nyitja meg a jelentkezést, áprilisi határidővel http://portal.mohesr.gov.eg/ .
A fogadással kapcsolatos adminisztrációs nehézségek miatt az őszi fogadás nem garantálható, javasoljuk, hogy a kiutazást 2023. január után tervezzék.
Az egyiptomi partner részére a kötelezően feltöltendő dokumentumokon felül az alábbiakat kell az online pályázati rendszerben mint „egyéb dokumentum” becsatolni:
a diploma (vagy legmagasabb végzettség) angol nyelvű verziója vagy igazolása/fordítása,
útlevélmásolat.
A nyertes pályázók kiértesítésével párhuzamosan a jelöltek megkapják az egyiptomi partner adatlapját is, amelynek egy aláírt eredeti példányát postai úton a Tempus Közalapítványnak
szükséges megküldeni. (Az ösztöndíjas időszak tervezhetősége érdekében jelezzük, hogy a jelölteket a fogadóország csak az adatlapok számukra történő eljuttatását követően, az országba
első alkalommal pályázók esetében, min. 6-8 hónappal tudja visszaigazolni.)
További információ:
- Magyar Kulturális Intézet, Kairó (Culture.CAI@mfa.gov.hu)
- Ministry of Higher Education & Scientific Research, Arab Republic of Egypt:
Tel. (WhatsApp): 002 – 01098257891; E-mail: info@study-in-egypt.gov

FRANCIAORSZÁG
Jele
(mtp.)
6.

Időtartam
1 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
posztdoktori kutatás

A pályázó
Végzettsége
magyar kutatási
intézményben dolgozó,
doktori címmel rendelkező
oktató vagy oktató-kutató

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

valamennyi tudományág

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./
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 vagy budapest@campusfrance.org; 1011 Budapest, Fö utca17).
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 nyitja meg 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)

HORVÁTORSZÁG
Jele
(mtp.)
12/E

12/E

Időtartam
3-21 nap

1-10 hónap

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
kutatói tanulmányút felsőoktatási
intézményben vagy
kutatóintézetben

tudományos kutatómunka,
szakmai továbbképzés
felsőoktatási intézményben vagy
kutatóintézetben

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

posztdoktorok: a
felsőoktatás szakemberei,
oktatói, tudományos
kutatók

valamennyi tudományterület, horvát nincs
vagy angol nyelvtudással

posztdoktorok: a
felsőoktatás szakemberei,
oktatói, tudományos
kutatók

valamennyi tudományterület, horvát nincs
vagy angol nyelvtudással

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél:
3-14 nap esetében
kedvezményes szállás és 200
HRK napi ösztöndíj;
15-30 nap esetében
kedvezményes szállás és
3.000 HRK havi ösztöndíj
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: kedvezményes
szállás, 3.000 HRK havi
ösztöndíj

12/B

1-10 hónap

Predoktori kutatóút PhD
disszertációhoz kapcsolódó
kutatás végzésére felsőoktatási
intézményben vagy
kutatóintézetben

magyar doktori iskolába
beiratkozott hallgatók

valamennyi tudományterület, horvát max. 35 év küldő fél: utazási átalány,
vagy angol nyelvtudással
ösztöndíj
fogadó fél: kedvezményes
szállás és étkezés,
1800 HRK havi ösztöndíj

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
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 szeptembere.

INDIA
Jele
(mtp.)
7/g

Időtartam
2-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
20
2-10 posztgraduális képzések,
hónap kutatások

A pályázó
Végzettsége
MA/MSc, PhD diploma

Tudomány-/szakterülete
Hindi nyelv tanulmányozása,
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 tanulmányutak megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 szeptembere. A pályázó választ
fogadó intézményt 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 fogadó intézményeket 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

IZRAEL

Jele
(mtp.)
18.

Időtarta
m
8 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő
4

A pályázó
Célja, jellege
tanulmányút,
kutatómunka

Végzettsége

Megjegyzés

Tudomány-/szakterülete

legalább MA/MSc
valamennyi tudományág orvos- és
diplomával rendelkezők állatorvostudomány kivételével

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

felső korhatár 35 év küldő fél: utazási átalány, ösztöndíj
fogadó fél: havi ösztöndíj és alap
egészségügyi biztosítás max. 8 hóra

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 magas szintű angol vagy héber nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja
várhatóan 2022. október.
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

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

BA, MA, PhD szakos hallgatók kutatás bármely szakterületen
részére

Ebben a pályázati ciklusban nem hirdetjük meg az ösztöndíjakat, mivel az ország teljes területe szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségek között.

KÍNA

Jele
(mtp.)

I/2.b

Időtartam

1-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
fő
idő

max.
23 fő*

max.
230
hónap*

Célja, jellege

továbbképzés, kutatómunka
felsőoktatási intézményekben,
illetve kutatóintézetekben

Végzettsége

A pályázó
Tudomány/szakterülete

egyetemi mesterdiploma
vagy ennek megfelelő
valamennyi tudományág
felsőoktatási intézményben
szerzett diploma

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

50 év alatt

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: 3.500,- CNY/hó
ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés
vagy lakhatási támogatás,
egészségbiztosítás,
tandíjmentesség

*részképzéssel együtt megosztva
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

LENGYELORSZÁG
Az ösztöndíj
A pályázó
Megjegyzés
Összes
keret
Jele
Időtartam
Célja, jellege
Végzettsége
Tudomány-/szakterülete
Korhatár
/Anyagi ellátás, stb./
(mtp.)
fő
idő
4.
5-21 nap
70 nap tudományos kutatás
egyetemi oklevél
valamennyi tudományág
nincs
küldő fél: utazási átalány,
felsőoktatásban dolgozó oktatók
ösztöndíj
részére*
fogadó fél: ösztöndíj
7.
1-9 hó
18 hó tudományos kutatás, szakmai
egyetemi oklevél
valamennyi tudományág
nincs
küldő fél: utazási átalány,
továbbképzés a felsőoktatásban
ösztöndíj
dolgozó oktatók részére*
fogadó fél: ösztöndíj
A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
4. és 7. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 szeptembere. A tanulmányutak megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését
lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.
* A Lengyel Oktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozó fogadó intézményt lehet csak választani.
További tájékoztatás található a kinti fél honlapján: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperationoffer-for-incoming-students-and-scientists

ÉSZAK-MACEDÓNIA
Jele
(mtp.)
I.b

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

A pályázó
Végzettsége
MA vagy PhD hallgatók
részére

Tudomány-/szakterülete

valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

*részképzéssel megosztva

MEXIKÓ
Jele
(mtp.)
VI.26.

Időtartam
kutatás: 110 hó;
specializáci
ó: 10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
5
posztgraduális kutatások,
specializáció

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

MA/MSc, PhD diploma

Bármely tudományterület (kivéve
n.a.
küldő fél: utazási átalány,
üzleti tanulmányok, plasztikai
ösztöndíj
sebészet, könyvelés, marketing,
fogadó fél: tandíjmentes
fogászat és reklám, valamint
képzés, havi ösztöndíj,
kapcsolódó területek)
egészségbiztosítás
A mexikói partner, az AMEXCID várhatóan csak 2022 folyamán teszi közzé pályázati felhívásait és pályázás pontos feltételeit. A kinti félnél mindig az aktuálisan megadott fogadó intézménytudományterület-ösztöndíjtípus listából lehet csak választani a pályázás során. Csak azok a pályázók részesülnek támogatásban, akik pályázatát a küldő és a fogadó fél is támogatja. Az
ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 szeptembere. Kinti fél felhívásával kapcsolatos információk: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becaspara-extranjeros-29785

MONGÓLIA
Jele
(mtp.)
I/3.

Időtartam
3-10 hó/fő

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
4
szakmai továbbképzés,
kutatómunka

A pályázó
Végzettsége
diplomával rendelkező
szakemberek és kutatók

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

Tudomány-/szakterülete
bármely tudományterület

Megjegyzés
Korhatár
n.a.

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

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

PALESZTINA
Jele
(mtp.)
I.2.

Időtartam
1-10 hó

.
Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
5 fő 5-50 hó kutatási célokra

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

MA/MSc vagy PhD diploma tudományos kutatások bármely
tudományterületen

Megjegyzés
Korhatár
nincs

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
A palesztin fél részéről kutatók
esetében: 200 USD havi
ösztöndíj, megfelelő
szálláslehetőség, orvosi ellátás

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 elképzelhetőek.

SZLOVÁKIA
Jele
(mtp.)
9.a

9.b

Időtartam
5-20 nap

1-3 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
max. 75 nap tapasztalatcsere, tanulmányút
15 fő

12 fő

12 hó

kutatómunka

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

egyetemi, főiskolai oktatók, valamennyi tudományág
tud. munkatársak (előnyt
élveznek a szlovakisztikát
oktató tanárok,
tankönyvszerzők),
oktatásügyi szakemberek
egyetemi, főiskolai oktatók, valamennyi tudományág
tud. munkatársak, (előnyt
élveznek a szlovakisztikát
oktató tanárok,
tankönyvszerzők),
oktatásügyi szakemberek

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: kedvezményes szállás

nincs

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: szállás, ösztöndíj

5.

1-10 hó

50 hó

kutatómunka

doktorandusz hallgatók
részére

valamennyi tudományág

küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: szállás

Részletes információ a https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/ honlapon található. A
pályázathoz a szlovák fél hivatalos adatlapját is csatolni kell, amelyet postai úton is el kell juttatni a Tempus Közalapítvány címére. A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása
esedékes, változások lehetségesek.

SZLOVÉNIA
Jele
(mtp.)
7.a

Időtartam
3-10 hó

Az ösztöndíj
Összes keret
Célja, jellege
fő
idő
12 hó tanulmányút, kutatómunka egy
szlovén felsőoktatási
intézményben

A pályázó
Végzettsége
posztgraduális hallgatók

Tudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
26 év

/Anyagi ellátás, stb./
küldő fél: utazási átalány,
ösztöndíj
fogadó fél: kollégiumi szállás,
ösztöndíj, étkezési hozzájárulás

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.
7.a A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja várhatóan 2022 októbere.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját és egy szlovén felsőoktatási intézmény fogadólevelét is csatolni kell. Az adatlap, illetve bővebb információ a szlovén fél pályázati
felhívásáról elérhető a https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes oldalon.

TÜRKMENISZTÁN
Jele
(mtp.)
3.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
6 hó
nem
6 hó kutatás a türkmén nyelvészet vagy
megha
bármely más, érdeklődésre számot
tározot
tartó területen
t

A pályázó
Végzettsége
angol vagy orosz nyelvből
megfelelő, a fogadó
intézmény által
meghatározott tudás
szükséges

A meghirdetés feltételes, mert a munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.

Tudomány-/szakterülete

valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

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

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

3 fő

3 hó

tudományos kutatás

A pályázó
Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Megjegyzés
Korhatár

egyetemi/ főiskolai diploma valamennyi tudományág

nincs

egyetemi/ főiskolai diploma ukranisztika

nincs

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

A meghirdetés feltételes, mert a munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.

VIETNAM
Jele
(mtp.)
10.

Az ösztöndíj
Összes keret
Időtartam
Célja, jellege
fő
idő
nem
nem összese továbbképzés, kutatómunka
meghatároz megha n 12 felsőoktatási intézményekben,
ott
tározot hónap illetve kutatóintézetekben
t

A meghirdetés feltételes, mert a munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.

A pályázó
Végzettsége
MA diplomával rendelkező
szakemberek és kutatók

Tudomány-/szakterülete
valamennyi tudományág

Megjegyzés
Korhatár
nincs

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

