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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!

ALGÉRIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

A pályázó

Megjegyzés

Összes keret
Időtartam fő

3/c

idő

5

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

teljes doktori képzés

MA/MSc diplomával
rendelkezők

valamennyi tudományterület

nincs

/Anyagi ellátás, stb./

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

FRANCIAORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

7.b

Időtartam

15hó/3 év
1-6 hó

A pályázó
Összes keret
fő

idő

Célja, jellege

Végzettsége

teljes doktori „co-tutelle” képzés MA diplomával
rendelkező, doktori
doktori kutatás „co-direction”
képzésre felvett vagy azt
már folytató hallgatók

Megjegyzés
Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

valamennyi tudományterület

35 év

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

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 2019 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).
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GRÚZIA

Ez az ösztöndíj a partneri felajánlástól függően, későbbi időpontban kerülhet meghirdetésre.

HORVÁTORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

18.a.

18. b

Időtartam

)

A pályázó
Összes keret
fő

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

3-4 év teljes egyetemi képzés horvát
Érettségivel, illetve
vagy
nemzetiségű fiatalok részére
BA/BSc végzettséggel
1,5-2 év (3-4 év BA/BSc és/vagy 1,5-2 év rendelkezők
MA/MSc és/vagy 36 hónap PhD)

Valamennyi tudományág, a
kroatisztika kiemelt.

18-25 év

36 hó

valamennyi tudományág

35 év

Horvát nemzetiségű
fiatalok részére. Horvát
nyelvtudás szükséges!
Ösztöndíj 1600 HRK,
szállás +étk lehetőség.
Küldő fél: utazási
átalány
Horvát nyelvtudás
szükséges! Ösztöndíj
1800 HRK, szállás, +étk
lehetőség.
Küldő fél: utazási
átalány

idő

Célja, jellege

teljes doktori képzés (36 hónap
PhD)

Végzettsége

Megjegyzés

MA/BSc diplomával
rendelkezők részére

Részletes információ és adatlap a http://public.mzos.hr/scholarships és a http://mobilnost.hr honlapokon található. .
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INDIA
Időtartam

Összes keret

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

10 fő

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

érettségivel vagy BA/BSc
diplomával rendelkezők

bármely tudományterület

5 fő

doktori képzés

MA/MSc diplomával
rendelkezők

bármely tudományterület

fő

idő

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

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

A képzésre jelentkező hallgatóknak a fogadó intézmény által előírt szintű angol nyelvtudással kell rendelkezniük.
A választható indiai fogadó intézményeket az indiai partner jelöli ki, amikor közzéteszi pályázati felhívását.

Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja

várhatóan 2019 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/
Előreláthatólag az alábbi egyetemekre lehetséges pályázni:
Delhi University
Mysore University
Tezpur University
Jadavpur University

IRAK
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

2.

Időtartam

10-10 hó

A pályázó
Összes keret

Célja, jellege

Végzettsége

fő

idő

10 fő

100 hó arab nyelv és irodalom az iszlám felsőfokú tanulmányok
tudományok területén

Megjegyzés
Tudomány-/szakterülete

Korhatár

arab nyelv és irodalom az iszlám
tudományok területén

nincs

/Anyagi ellátás, stb./

Ebben a pályázati ciklusban nem hirdetjük meg az iraki ösztöndíjakat, mivel az ország teljes területe szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra
nem javasolt térségek között.
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IRÁN
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

A pályázó
Összes keret
fő

idő

100 fő

I./2.

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

BA/BSc vagy MA/MSc
tanulmányok folytatása

érettségivel és BA
diplomával rendelkezők

bármely tudományterület

nincs

/Anyagi ellátás, stb./

A munkaterv lejárt, így csak új munkaterv aláírása esetén lehetséges a kiutazás.
Kizárólag azokba a térségekbe lehetséges a kiutazás, melyek nem szerepelnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium által az utazásra nem javasolt térségek között.

JORDÁNIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

I./2.

Időtartam

4 év (=8
félév)

A pályázó
Összes keret
fő

idő

100
fő

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

arab nyelv és irodalom, illetve
egyéb tudományterületek

érettségivel és BA
diplomával rendelkezők

arab nyelv és irodalom, illetve
egyéb tudományterületek alap és
mesterképzésben résztvevő
hallgatói

nincs

/Anyagi ellátás, stb./

Fogadó intézmények: University of Jordan és Yarmouk University. Az oktatás nyelve az arab. A megbízható arabtudás megléte tehát a jelentkezés feltétele .

KOLUMBIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

A pályázó
Összes keret
fő

specializác 10
ió: max. 12
hó;
mesterképz
és: 24 hó

idő

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

Mesterképzés és Specializáció

BA/BSc végzettséggel
rendelkezők

valamennyi tudományterület (de
25-49 év
csak a kolumbiaiak által megadott
kurzuslistából)

/Anyagi ellátás, stb./

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
egészségügyi biztosítás
szükséges nyelvtudás:
spanyol (min. B2 szint)
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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:
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Becas/Extranjeros_colombia/CallinEnglish2_2017.pdf
A legfrissebb ösztöndíjkiírás az elmúlt évek tapasztalata alapján január- február környékén várható.

KAZAHSZTÁN
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

A pályázó
Összes keret
fő

idő

45 fő

3.

Célja, jellege

Megjegyzés

Végzettsége

alapképzés (20 fő), mesterképzés érettségivel rendelkezők,
(20 fő),
BA/BSc végzettséggel
PhD képzés (5 fő)
rendelkezők,
MA/MSc végzettséggel
rendelkezők,
megfelelő szintű orosz
vagy angol nyelvtudás

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

Alapképzés: orosz és kazak
filológia, természettudományok,
politikatudományok, nemzetközi
tanulmányok, közgazdaságtan,
mérnök, olaj és gáz mérnöki
szakokon.
Mesterképzés: orosz és kazak
filológia, gazdaságtudományok,
természettudományok,
közgazdaságtan, nemzetközi
tanulmányok, mérnök, olaj és gáz
mérnöki szakokon.
PhD ösztöndíj bármely területen.

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
szállás, egészségügyi
biztosítás

A munkaterv hamarosan lejár, így csak új munkaterv aláírása esetén lehetséges a kiutazás.
KÍNA
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

I./2.c

időtartam

fogadó

A pályázó
Összes keret
fő

idő

1 fő

~36 hó

Célja, jellege

Végzettsége

teljes doktori képzés

MA/MSc diploma

Tudomány/szakterülete

valamennyi

Megjegyzés
Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

a China

fogadó fél: 3.500,- RMB/hó
6

ország
képzési
rendje
határozza
meg

tudományág

Scholarship
Council aktuális
felhívása
alapján
(https://www.cs
c.edu.cn/)

ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés
vagy lakhatási támogatás,
egészségbiztosítás, mentesség tandíj
megfizetése alól
A kínai vagy az angol nyelv magas
szintű ismerete szükséges.

MAROKKÓ
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

A pályázó

Időtartam

Összes keret
fő

idő

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

érettségivel vagy BA/BSc valamennyi tudományterület
diplomával rendelkező
egyetemi hallgatók
MA/MSc diplomával
valamennyi tudományterület
rendelkezők

3.c

5 fő

teljes BA/BSc vagy teljes
MA/MSc

3d

5 fő

teljes doktori képzés

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

nincs

nincs

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

MEXIKÓ
Időtartam

2 év

Összes keret
fő

1-5
fő*

idő

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

MA/MSc képzés

BA/BSc diplomával
rendelkezők

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

n.a.

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
egészségbiztosítás,
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3 év

doktori képzés

1-5
fő*

MA/MSc diplomával
rendelkezők

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

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj,
egészségbiztosítás

n.a.

*A többi ösztöndíj-típus kihasználtságának függvénye, hogy hányan kaphatják meg.
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.

PAKISZTÁN
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

1-10 fő*

A pályázó
Összes keret
fő

idő

nem
megha
tározot
t

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

teljes mesterképzés elvégzése,
illetve lehetőség ezt megelőző 6
hónapos nyelvi képzésre

BA/BSc diplomával
rendelkezők

valamennyi tudományterület a
partner által megjelölt
fogadóintézményeknél

nincs

fogadó fél: tandíjmentes
oktatás, havi ösztöndíj

*A pontos létszám a többi ösztöndíj-típus kihasználtságának függvénye.
A fogadólevél beszerzésének szükségessége még egyeztetés alatt.

OROSZORSZÁG
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

Időtartam

A pályázó
Összes keret
fő

idő

Célja, jellege

Végzettsége

Megjegyzés
Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./
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3.

-

-

teljes alap, mester és PhD képzés Az oroszországi
ösztöndíjas képzésen való
részvétel alapfeltétele,
hogy a
hallgató a profiltárgyakból
jó (4-esnél nem rosszabb)
osztályzatokkal
rendelkezzen.

-

fogadó fél: tandíjmentes
képzés, havi ösztöndíj

nincs

A meghirdetés feltételes, a munkaterv meghosszabbítása esetén lehetséges a kiutazás. A pályázóknak az Orosz Kulturális Központnál is pályázni kellett. Ezért
felhívjuk a figyelmüket, hogy csak azok pályázhatnak a Tempus Közalapítványhoz, akik korábban az orosz félhez már beadták pályázatukat

TUNÉZIA
Az ösztöndíj
Jele
(mtp.)

I./3.

Időtartam

3 év

A pályázó
Összes keret
fő

idő
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-

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

teljes alapképzés elvégzése

Érettségivel rendelkezők

valamennyi tudományterület

nincs

120 TND/hó ösztöndíj és
egyszeri 100 TND
tanszerköltség

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

UKRAJNA
Az ösztöndíj
jele
(mtp.)

2.

időtartam

12 hó

A pályázó
Összes keret
fő

30 fő

idő

Megjegyzés

Célja, jellege

Végzettsége

Tudomány-/szakterülete

Korhatár

/Anyagi ellátás, stb./

teljes BA/BSc, teljes
MA/MSc

érettségivel vagy BA/BSc
diplomával rendelkező

bölcsésztudományok,
társadalomtudományok és

nincs

fogadó fél: tandíjmentes képzés,
ösztöndíj, kedvezményes
9

egyetemi hallgatók

műszaki tudományok

kollégiumi elhelyezés,
egészségügyi biztosítás

A képzéshez az ukrán nyelv ismerete szükséges. Egyéves előkészítő tanfolyamon vehetnek részt a hallgatók. A tanfolyam költségét a jelentkezők fizetik.
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