Milyen ösztöndíjtípusokra
lehet pályázni?
részképzés
alap, mester vagy doktori szintű résztanulmányok folytatása valamely külföldi, államilag elismert felsőoktatási intézményben
teljes képzés
az adott szakon előírt teljes képzési időszakon át
tartó tanulmányok folytatása valamely külföldi,
államilag elismert felsőoktatási intézményben,
ideértve a PhD, illetve DLA képzést is
nyári egyetem
részvétel valamely, a külföldi partner szervezet által biztosított, nyári egyetemi programon

kik pályázhatnak részképzésre?

Kik pályázhatnak teljes képzésre?

Résztanulmányokra – egy- vagy kétszemeszteres
BA/BSc vagy MA/MSc képzésre - az pályázhat, aki
beiratkozott, nappali tagozatos képzésben részt
vevő hallgatója valamely magyarországi, államilag elismert felsőoktatási intézménynek (levelező- és esti képzésben részt vevő hallgatók nem
pályázhatnak). A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjában megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes hallgatói státusz értendő.

Az egyes országokhoz kapcsolódó pályázati felhívás szerint érettségizettek, illetve BA/BSc diplomával rendelkezők.

Mely országokba lehet részképzésre
pályázni?

Teljes doktori képzésre: Algéria, Argentína, Franciaország, Horvátország, India, Kazahsztán, Kína,
Marokkó, Románia

Albánia, Algéria, Belarusz, Csehország, Egyiptom,
Észtország, Horvátország, Jemen, Jordánia, Kína,
Kuvait, Lengyelország, Lettország, Libanon, Litvánia, Macedónia, Marokkó, Mongólia, Palesztina, Románia, Szlovákia, Tunézia, Türkmenisztán,
Ukrajna
Részdoktori képzésre: Algéria, Csehország, Észt
ország, Horvátország, Irán, Lengyelország, Lettország, Románia, Szlovákia

Mely országokba lehet teljes képzésre
pályázni?
Argentína, Grúzia, Horvátország, India, Jordánia,
Kazahsztán, Marokkó, Tunézia

Kik pályázhatnak nyári egyetemi
részvételre?
Az egyes országokhoz kapcsolódó pályázati felhívás szerint alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, BA/BSc vagy MA/MSc
diplomával rendelkezők, PhD hallgatók, oktatók.
Mely országokba lehet nyári egyetemi
részvételre pályázni?
Albánia, Belgiumi Flamand Közösség, Belgiumi
Francia Közösség, Csehország, Észtország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország,
Oroszországi Föderáció, Románia, Spanyolország,
Szlovákia, Szlovénia

Hogyan lehet pályázni?
Az ösztöndíjakra a Tempus Közalapítvány ONLINE
pályázati felületén - www.scholarship.hu - lehet
pályázni. (A pályázatok postai beküldésére nincsen szükség.)
Mi történik a pályázatokkal?
A beérkező pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai formailag ellenőrzik, majd a
formailag megfelelt pályázatokat – részképzés és
nyári egyetemek esetén - szakmailag értékelik. A
doktori képzésre irányuló pályázatokat két külső független szakértő véleményezi. Az értékelés
eredménye alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt arról, hogy a pályázata alapján,
mely jelentkezőket jelöli az ösztöndíjas útra. A
pályázati eredményeket a Tempus Közalapítvány
honlapján tesszük közzé, és a pályázókat elektronikus úton hivatalosan is értesítjük.
Ezt követően a jelöltek listáját és a pályázatukat
eljuttatjuk a külföldi partnerirodának, amely szintén elbírálja a pályázatokat, s visszajelzést küld
arról, hogy fogadja-e a jelölteket.

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

Hová fordulj, ha több információra vagy
segítségre van szükséged?
Tempus Közalapítvány – Felsőoktatási Csoport
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
www.tka.hu

ÁLLAMKÖZI

Sikeres pályázást kívánunk!

Milyen juttatásokat kaphatsz?
Az államközi ösztöndíjak esetében általában a
küldő és a fogadó ország is hozzájárul az ösztöndíjasok juttatásaihoz: a Tempus Közalapítvány - a
célország távolságától függő összegben -utazási
támogatást (s néhány ország esetében ösztöndíj
kiegészítést) nyújt, s a fogadó ország pedig ösztöndíjat fizet.
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