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  Külföldi ösztöndíjak

 
 
DAAD ösztöndíjak:  
 

 
Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára – 2017.november 15: 
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadstudien.html  

 
Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak – 2017. december 1: 
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadhsk.html  

 
Kutatói ösztöndíj kutatóknak és doktoranduszoknak – 2017.november 15: 
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html  

 
További infó és fogadóóra: 
DAAD-Informationszentrum / Német Felsőoktatási Információs Központ 

H- 1075 Budapest, Madách út 13-14. A épület, IV. emelet 
Tel. +36-1-4137037, Fax +36-1-4137038 
mail@daad.info.hu - www.daad.info.hu 

 
Fogadóórák: hétfőn, kedden és csütörtökön 11-15 órakor 

 Follow DAAD Hungary! 

 

 

Most is hallgató vagy? Pályázz mobilitási ösztöndíjra! 
A Tempus Közalapítvány által koordinált ösztöndíjak 

 
 

Erasmus+ ösztöndíj:  
 
Az idén 30. születésnapját ünneplő Erasmus program keretében 
Európa-szerte összesen már több mint 9 millióan vettek részt a 
programban. A magyar egyetemekről, főiskolákról eddig 65.000 
magyar hallgató nyert el Erasmus ösztöndíjat, ez tehát a legnagyobb 
és legnépszerűbb ösztöndíjprogram Európában. Pályázz külföldi 
részképzésre vagy szakmai gyakorlatra, amihez célország függvényében 400-600 euró havi 
ösztöndíjat kaphatsz. Frissdiplomásként a végzést követő egy évben is teljesíthetsz gyakornoki 
feladatokat ösztöndíjjal (ehhez még tanulmányaid alatt kell pályázatot benyújtanod)! Az ösztöndíjon 
felül a rászoruló diákok szociális alapon tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlat 
esetén havi 100 euró kiegészítő támogatást is igényelhetnek, és a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 
hallgatók is jogosultak kiegészítő támogatásra. Keresd az intézményi Erasmus+ koordinátort a 
pályázati feltételekkel, beadási határidővel kapcsolatos kérdésekkel: Németh Katalin, 
nemeth.katalin@kre.hu  

http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadstudien.html
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadhsk.html
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html
mailto:mail@daad.info.hu
http://www.daad.info.hu/
mailto:nemeth.katalin@kre.hu
https://www.facebook.com/DAAD-Hungary-537419246413634/timeline?ref=page_internal
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 Campus Mundi ösztöndíj:  
 
A Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében Európán belüli és kívüli külföldi 
szakmai gyakorlathoz, kutatási tevékenységhez illetve külföldi részképzéshez 
igényelhető ösztöndíj támogatás. Az elnyerhető ösztöndíj összege 
célországonként változik, havi 200 000 Ft és 350 000 Ft között lehet. Az 
ösztöndíjon felül szociális kiegészítő támogatás is igényelhető havi 35 000 Ft értékben, a tartósan 
beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók további kiegészítő igényt nyújthatnak be.  

Szakmai gyakorlaton belül minimum 2 hónap időtartamú külföldi szakmai gyakorlat 
támogatására lehet pályázni, így akár nyári szakmai gyakorlathoz, kutatási tevékenységhez is 
kifejezetten ajánljuk a pályázat benyújtását. Részképzés keretében féléves tanulmányút 
támogatható, mely a küldő intézmény valamely partneregyetemén teljesíthető. Pályázatokat 
folyamatosan lehet benyújtani. 
Bővebb információ és a pályázati felhívások elérhetők itt: http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-
mundi. A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel a campusmundi@tpf.hu-n, illetve a (1)237-1310-es 
telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére. 

 
Államközi/állami ösztöndíjas lehetőségek: 
 
Államközi ösztöndíj keretében kutatói tanulmányúton (5 naptól - 12 hónapig), teljes diplomás 
képzésen (alap-, mester- vagy doktori szinten), illetve nyári egyetemen (2-4 hét) való részvételre 
lehet pályázni. 
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj pre- vagy posztdoktori rész-továbbképzés/kutatói tanulmányút 
megvalósításához nyújt ösztöndíjat 40 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges, legalább 
mesterfokú végzettségű kutatók számára 3-8 hónapos időtartamra. 
A Collegium Hungaricum ösztöndíjat azoknak ajánljuk, akik forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó 
kutatást végeznének Bécsben az osztrák-magyar kapcsolattörténet terén (1-4 hónap). 
A 2018-2019-es tanévre vonatkozó kiutazásokra 2017 őszétől kezdődően lehet majd pályázatot 
benyújtani. Bővebb információ: http://tka.hu/palyazatok 
 
CEEPUS ösztöndíj:  
 
A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán két 
CEEPUS hálózaton belül is lehetséges partnerintézménynél részképzést 
teljesíteni: az Anglisztika Tanszéken az Inter-American Studies hálózatban, 
illetve a Holland Tanszéken a Language and literature in a Central 
European context hálózatban. A hálózaton belüli egyéni pályázatok 
benyújtása 2017. június 15-ig lehetséges.  

A nyár folyamán a Freemover pályázattípussal pedig bármely szakról, a 
közép- és kelet-európai régió bármely felsőoktatási intézményébe 
benyújtható pályázat. A pályázati felület várhatóan 2017. július 1-től lesz elérhető, a jelentkezéseket 
folyamatosan lehet benyújtani, ám célszerű a tervezett indulás előtt legalább másfél hónappal 
véglegesíteni az online űrlapot.  További információ: http://www.tka.hu/palyazatok/116/hallgatok-
mobilitasa  
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