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ALGÉRIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

A pályázó

Megjegyzés

Összes keret
Időtartam fő

3/c

idő

5

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

teljes doktori képzés

MA/MSc diplomával
rendelkezők

valamennyi tudományterület

nincs

A munkaterv lejárt, változások elképzelhetők. Az anyagi ellátásra vonatkozó részleteket a későbbiekben tesszük közzé. Az oktatás nyelve a francia.

AZERBAJDZSÁN
Az ösztöndíj
Jele
Időtartam
(mtp.)

IV.3.

A pályázó
Összes keret
fő
idő

Célja, jellege

Végzettsége

Megjegyzés
Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

BA/BSc – 4 6
év; MA/MSc
– 2 év

teljes BA/MA szintű egyetemi Érettségivel, illetve
képzés
BA/BSc végzettséggel
rendelkezők.

valamennyi tudományág

min. 18
év

3 év

teljes doktori képzés

valamennyi tudományág

min. 18
év

4

MA diplomával
rendelkezők részére

Fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
kollégiumi szállás,
egészségügyi biztosítás,
szükség esetén
előkészítő-tanfolyam
Fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
kollégiumi szállás,
egészségügyi biztosítás,
szükség esetén
előkészítő-tanfolyam

Az oktatás nyelve azeri, angol vagy orosz. A partner adatlapját (mellékelve), útlevélmásolatot és orvosi igazolást (beleértve a HIV / AIDS-, hepatitis B- és C-tesztet) csatolni kell a jelentkezéshez.
További információ az Azerbajdzsáni Oktatási Minisztérium következő elérhetőségein:

- www.studyinazerbaijan.edu.az
- Gunay Jafarzade, Advisor of Study Abroad and International Student Affairs Unit (+99412) 5991155 (ext. 5307)¸ gunay.jafarzade@edu.gov.az
- Hajar Kalbiyeva, Specialist of Study Abroad and International Student Affairs Unit (+99412) 5991155 (ext. 5179); Hajar.Kalbiyeva@edu.gov.az
- Akbar Aliyev, Specialist of Study Abroad and International Student Affairs Unit (+99412) 5991155 (ext. 5339); Akbar.Aliyev@edu.gov.az
Fogadóintézmények listája: https://tka.hu/docs/palyazatok/valaszthato_egyetemek_listaja.pdf
Partner pályázati adatlapja: https://tka.hu/docs/palyazatok/data_sheet_22_23.pdf
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FRANCIAORSZÁG
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

7.b

15 hó/3
év

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

teljes doktori „co-tutelle”
képzés

MA diplomával
valamennyi tudományterület
rendelkező, doktori
képzésre felvett vagy azt
már folytató hallgatók

doktori kutatás „co-direction”

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

35 év

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

1-6 hó
Tájékoztatás és pályázás közvetlenül a budapesti Francia Intézet Ösztöndíjirodájánál (bk.loemba@inst-france.hu, budapest@campusfrance.org; 1011 Bp, 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).

GRÚZIA
Ez az ösztöndíj a partneri felajánlástól függően, későbbi időpontban kerülhet meghirdetésre.
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HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
Időtartam
(mtp.)

A pályázó
Összes keret
fő
idő

Célja, jellege

Megjegyzés

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

18.

BA 36 teljes egyetemi képzés horvát
hónap, nemzetiségű fiatalok részére
MA 12
vagy
24
hónap

Érettségivel, illetve
BA/BSc végzettséggel
rendelkezők.
Horvát nyelvtudás
szükséges

Valamennyi tudományág, a
kroatisztika kiemelt.

25 év

18.

36 hó

MA diplomával
rendelkezők részére
Horvát nyelvtudás
szükséges

valamennyi tudományág

35 év

teljes doktori képzés horvát
nemzetiségű fiatalok részére

Küldő fél: utazási
átalány
Fogadó fél: 1600 HRK
havi ösztöndíj,
kedvezményes
kollégiumi szállás és
étkezés
Küldő fél: utazási
átalány
Fogadó fél: 1800 HRK
havi ösztöndíj,
kedvezményes
kollégiumi szállás és
étkezés

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-programmesof-mobility-in-higher-education/; e-mail address: bilaterala@mobilnost.hr; telephone: +38515005635

INDIA
Időtartam

Összes keret
fő
idő

7/e

10 fő

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

BA/BSc vagy MA/MSc
tanulmányok folytatása angol
nyelvű képzéseken

érettségivel vagy BA/BSc bármely tudományterület
diplomával rendelkezők

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, ösztöndíj (kb.
6000 INR/hó), lakhatási
támogatás (kb. 4500
INR) sürgősségi
egészségügyi ellátás
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7/f

5 fő

doktori képzés

MA/MSc diplomával
rendelkezők

bármely tudományterület

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, ösztöndíj,
sürgősségi egészségügyi
ellátás, szállástámogatás

A meghirdetés feltételes, a munkaterv meghosszabbítása esetén lehetséges a kiutazás, változások elképzelhetők.
A tanulmányutak megvalósításához 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 kerülnek közzétételre: 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

IRÁN
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

I./2.

A pályázó

Megjegyzés

Összes keret
fő
idő

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

100
fő*

BA/BSc vagy MA/MSc
tanulmányok folytatása

érettségivel és BA
diplomával rendelkezők

bármely tudományterület

nincs

*Kiutazó részképzéssel közösen.
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 iráni fél várhatóan 2021 decemberében jelenteti meg pályázati felhívásait. Érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: Dr. Mohammad Ali Haddad,
Email: IR.UH@yazd.ac.ir
Az iráni pályázati felület a következő linkről érhető el: https://admission.yazd.ac.ir/apply/iran-hungary/ .

JORDÁNIA
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

I. 2.

4 év (=8
félév)

100
fő*

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

teljes alap- mester- vagy
doktori képzés arab nyelv és
irodalom, illetve egyéb
tudományterületeken

érettségivel / BA/BSc /
MA/MSc diplomával
rendelkezők

arab nyelv és irodalom, illetve
egyéb tudományterületek

nincs

fogadó fél: ösztöndíj (100
JD/hó),
egészségbiztosítás

Az oktatás nyelve az arab vagy az angol.
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 .
*Kiutazó részképzéssel közösen.
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KÍNA
Az ösztöndíj
jele
időtartam
(mtp.)

I/2.c

fogadóors
zág
képzési
rendje
határozza
meg

A pályázó
Összes keret
fő
idő

1 fő

12 hó

Célja, jellege

teljes doktori képzés

Végzettsége

MA/MSc diploma

Tudomány/szakterülete

Korhatár

valamennyi
tudományág

40 év alatt
a China
Scholarship
Council
aktuális
felhívása
alapján

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

küldő fél: utazási átalány,
fogadó fél: 3.500,- RMB/hó
ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés
vagy lakhatási támogatás,
egészségbiztosítás,
tandíjmentesség
A kínai vagy az angol nyelv magas
szintű ismerete szükséges.

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

KOLUMBIA
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

4.

specializá 10
ció: max.
12 hó;
mesterkép
zés: 24 hó

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

mester- vagy doktori képzés,
specializáció

BA/BSc végzettséggel
rendelkezők

valamennyi tudományterület (de 25-49 év fogadó fél: tandíjmentes
csak a kolumbiaiak által
képzés, havi ösztöndíj,
megadott kurzuslistából)
egészségbiztosítás,
hallgatói vízum,
tankönyvtámogatás,
Minimum B2-es szintű
spanyol nyelvtudás
szükséges.

Pályáztató szervezet: ICETEX, International Relations Office. A pályázati lehetőséget a Tempus Közalapítvány csak hirdeti, ám a pályázatokat a kolumbiai félhez kell benyújtani az általuk
meghatározott módon. A benyújtandó dokumentumok listája, illetve bővebb tájékoztatás a programról itt található:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia/
A munkaterv lejárt, változások elképzelhetőek.

KAZAHSZTÁN
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Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

3.

45 fő

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

alapképzés (20 fő),
mesterképzés (20 fő),
PhD képzés (5 fő)

érettségivel rendelkezők,
BA/BSc végzettséggel
rendelkezők,
MA/MSc végzettséggel
rendelkezők,
megfelelő szintű orosz
vagy angol nyelvtudás

Alapképzés: orosz és kazak
filológia, természettudomány,
gazdaság, politika- és
társadalomtudományok,
nemzetközi kapcsolatok,
műszaki és technológiai
tudományok, olaj- és gázipari
szakirány.
Mesterképzés: orosz és kazak
filológia, gazdaság, nemzetközi
kapcsolatok, műszaki és
technológiai tudományok, olajés gázipari szakirány.
PhD-ösztöndíj bármely
területen.

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
szállás,
egészségbiztosítás

Férőhelyek száma típusonként: Alapképzésre – 20 oktatási ösztöndíj, ezek közül 15 a következő szakokra: természettudomány, gazdaság, politika- és társadalomtudományok, nemzetközi
kapcsolatok, műszaki és technológiai tudományok, olaj- és gázipari szakirány, 5 ösztöndíj orosz és kazah filológiai szakirányra. Mesterképzésre – 20 oktatási ösztöndíj, ezek közül 15 a
következő szakokra: gazdaság, nemzetközi kapcsolatok, műszaki és technológiai tudományok, olaj- és gázipari szakirány, valamint 5 ösztöndíj művészeti és humán szakirányokra, ideértve az
orosz és kazah filológiát, történelmet. Doktori (PhD) képzésre – 5 oktatási ösztöndíj.
A pályázati részvételhez a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell feltölteni a pályázati felületen az Egyéb dokumentumokhoz:
a Kazahsztán felsőoktatási intézményein való tanulásra vonatkozó pályázó kérelme (data_sheet_Kazahsztan);
személyazonosító okirat (útlevél) másolata;
a külföldön való tanulás céljából a kiutazó részére hivatalos egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolás;
a hivatalos egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolás a humán immunhiány HIV-fertőzés és a humán immunhiány HIV-betegség hiányáról;
erkölcsi bizonyítvány.

MAROKKÓ
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

3.c

5 fő

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

teljes BA/BSc vagy teljes
MA/MSc

érettségivel vagy BA/BSc valamennyi tudományterület
diplomával rendelkező
egyetemi hallgatók

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

nincs
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3.d

5 fő

teljes doktori képzés

MA/MSc diplomával
rendelkezők

valamennyi tudományterület

nincs

A meghirdetés feltételes, a partner felajánlásának függvényében változások elképzelhetők. Az anyagi ellátásra vonatkozó részleteket a későbbiekben tesszük közzé. Az oktatás nyelve a
francia.

MEXIKÓ
Az ösztöndíj
Jele
Időtarta Összes keret
(mtp.)
m
fő
idő

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

bármely tudományterület
n.a.
(kivéve üzleti tanulmányok,
plasztikai sebészet,
könyvelés, marketing,
fogászat és reklám, valamint
kapcsolódó területek)
bármely tudományterület
n.a.
(kivéve üzleti tanulmányok,
plasztikai sebészet,
könyvelés, marketing,
fogászat és reklám, valamint
kapcsolódó területek)

VI.

2 év

1-5 fő*

MA/MSc képzés

BA/BSc diplomával
rendelkezők

VI.

3 év

1-5 fő*

doktori képzés

MA/MSc diplomával
rendelkezők

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

küldő fél: utazási átalány,
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
egészségbiztosítás,
küldő fél: utazási átalány,
fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
egészségbiztosítás

* A pontos létszám a többi ösztöndíj-típus kihasználtságának függvénye.
A mexikói partner, az AMEXCID minden év augusztusában jelenteti meg a pályázati felhívását, a választható mexikói fogadó intézmények és képzések listájával. A felhívás szeptember 30-i
jelentkezési határidővel szokott megjelenni. A tanulmányokat leghamarabb a kiírást követő év márciusában lehet elkezdeni. Csak azok a pályázók részesülnek támogatásban, akik pályázatát a
küldő és a fogadó fél is támogatja. Kinti fél felhívásával kapcsolatos információk: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
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MONGÓLIA
Az ösztöndíj
Jele
Időtartam
(mtp.)

A pályázó

5 év, 1 év mongol
nyelvi előképzővel
együtt
3 év, 1 év mongol
nyelvi előképzővel
együtt
4 év, 1 év mongol
nyelvi előképzővel
együtt

Megjegyzés

Összes keret
fő
idő

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

2 fő

BA/BSc képzés

érettségivel rendelkezők

bármely tudományterület, a
képzés nyelve a mongol

min. 18 év

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj

2 fő

MA/MSc képzés BA/BSc diplomával
rendelkezők

bármely tudományterület, a
képzés nyelve a mongol

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj

2 fő

doktori képzés

bármely tudományterület, a
képzés nyelve a mongol

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj

MA/MSc diplomával
rendelkezők

Csak a mongol állam által fenntartott felsőoktatási intézmények mongol nyelvű (kivéve GMIT) képzéseire lehet pályázni.

PAKISZTÁN
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

maximum 5 fő*
2 év

-

A pályázó

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

teljes mesterképzés elvégzése

BA/BSc diplomával
rendelkezők

Társadalomtudomány,
művészetek és
bölcsészettudomány,
gazdálkodás és menedzsment,
mezőgazdaság és állatorvostudomány,
természettudomány/fizika

nincs

küldő fél: utazási átalány,
fogadó fél: tandíjmentes
oktatás, havi ösztöndíjtámogatás,
tankönyvtámogatás
(évente), kollégiumi
elhelyezés vagy
szállástámogatás, ha az
egyetem magánszállást
ajánl

*A pontos létszám a többi ösztöndíjtípus kihasználtságának függvénye.
További információ: Higher Education Commission (HEC), Human Resource Development (HRD) Division, www.hec.gov.pk; Email: skjehan@hec.gov.pk
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TUNÉZIA
Az ösztöndíj
Összes keret
Jele
Időtartam
(mtp.)
fő
idő

I/2.c

3 év

10

-

A pályázó
Célja, jellege

Végzettsége

teljes alap-, mester- és doktori Érettségi, BA/BSc,
képzés
MA/MSc diploma

Megjegyzés
Tudomány-/szakterülete

Korhatár /Anyagi ellátás, stb./

valamennyi tudományterület

nincs

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

Az oktatás nyelve francia, így a jelentkezés feltétele a magas szintű francia nyelvtudás.
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

bölcsésztudományok,
társadalomtudományok és
műszaki tudományok

nincs

bölcsésztudományok,
társadalomtudományok és
műszaki tudományok

nincs

2.

30 fő

teljes BA/BSc, teljes
MA/MSc

érettségivel vagy BA/BSc
diplomával rendelkező
egyetemi hallgatók

2.

5 fő

teljes PhD képzés

MA/MSc diplomával
rendelkező

Korhatár

Megjegyzés
/Anyagi ellátás, stb./

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

A meghirdetés feltételes, mert a munkaterv lejárt. A képzéshez az ukrán nyelv ismerete szükséges. Egyéves előkészítő tanfolyamon vehetnek részt a hallgatók. A tanfolyam költségét a
jelentkezők fizetik.

10

