A DAAD ösztöndíjak típusai:
• Hallgatói ösztöndíjak hallgatóknak és diplomásoknak: nyári egyetemi
ösztöndíj
• Ösztöndíjak diplomásoknak
o graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterületen
o graduális ösztöndíj művészek és építészek számára
o kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
• Támogatási lehetőségek tudományos fokozattal rendelkező főiskolai,
egyetemi oktatóknak és kutatóknak
o kutatói ösztöndíj oktatóknak és kutatóknak
o ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet területéről
• Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
További információ: www.daad.info.hu
www.tka.hu/palyazatok/3007/daad-osztondijak
Egyéb lehetőségek:
• Csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak
• Szakmai gyakorlat természettudományi, mérnök, mezőgazdasági és
erdőgazdálkodás szakos hallgatók részére (IAESTE)
• DAAD Berlini művészeti ösztöndíj
• Leibniz-DAAD ösztöndíjak posztdoktoroknak (Leibniz intézetekbe)
• DLR-DAAD program doktoranduszoknak és posztdoktoroknak (repülés,
űrhajózás)
További információ: www.daad.info.hu
Egyéb szervezetek ösztöndíjai Németországba:
• Humboldt Alapítvány kutatói ösztöndíjai: posztdoktori tanulmányokra
bármely tudományterületről, bármikor pályázható
• Baden-Württemberg Tartomány ösztöndíjai: öt hónapos ösztöndíj egyetemi hallgatóknak és doktoranduszoknak Baden-Württemberg Tartomány
bármely egyetemére
• Bajor Szabad Állam ösztöndíjai: éves ösztöndíjak doktoráláshoz (PhD) vagy
posztgraduális tanulmányokhoz, bármely bajor felsőoktatási intézménybe
lehet pályázni
További információ: www.daad.de

FRANCIAORSZÁG
A Budapesti Francia Intézet Campus France irodájának célja, hogy elősegítse
a Franciaországban felsőfokú tanulmányokat folytatni kívánó diákok mobilitását. Honlapjukon az ösztöndíjak mellett az érdeklődők tájékozódhatnak a
francia felsőoktatásról, a tanulmányok finanszírozásáról, szállás- és munkalehetőségekről is.
A pályázható ösztöndíjak köre:
• Nyelvi és pedagógiai tanulmányi ösztöndíjak
• Mester-, Mérnökképzési és Copernic ösztöndíjak
• Doktori és Kutatási ösztöndíjak
• Francia vagy nemzetközi szervezetek által kiírt tanulmányi és kutatási
ösztöndíjak
• Továbbképzési és magas szintű kutató ösztöndíjak
További információ: w
 ww.hongrie.campusfrance.org/hu

SPANYOLORSZÁG
A külföldi diákoknak számos lehetősége van Spanyolországban ösztöndíjjal
tanulni. Az ösztöndíjakról a legrészletesebb információ az Agencia
Españolade Cooperación Internacional para Desarollo weboldalán érhe-

tő el. Ugyanitt lehetőség van az ösztöndíjakra online jelentkezni.
További információ: www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados

FINNORSZÁG
Finnországban a CIMO (Nemzetközi Mobilitási Központ) kínál számos ösztöndíj lehetőséget külföldi diákok számára. Érdemes továbbá a kiválasztott felsőoktatási intézménynél, illetve a finn Oktatási Minisztériumnál érdeklődni.
További információ: www.cimo.fi, www.minedu.fi
www.minedu.fi/OPM/?lang=en

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
1085 Budapest, Baross u. 52.
Web: www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

ÖSZTÖNDÍJAK
AZ EURÓPAI UNIÓ
ORSZÁGAIBA

HOLLANDIA
Hollandiai ösztöndíj-lehetőségekről, csereprogramokról és támogatási lehetőségekről a holland mobilitási központ, a NUFFIC tudja a legtöbb információt nyújtani.
További információ: www.nuffic.nl www.grantfinder.nl

DÁNIA
Magyar hallgatóknak Dániában lehetősége van bizonyos egyetemi, főiskolai
képzéseken tandíjmentesen részt venni. A képzésekkel, valamint a különböző dániai ösztöndíj lehetőségekkel kapcsolatban a Study in Denmark Iroda
tud felvilágosítást nyújtani.
További információ: http://www.daniaitovabbtanulas.dk

Euroguidance
Hungary

Általános, tanulással kapcsolatos információk
Education and Training weboldal –
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó
weboldala. Többek között az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
• elérhető egyetemi/főiskolai programok Bachelor, Master és PhD szinteken,
• glosszárium a fontos, felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak, magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel).
• ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
• aktuális tandíjak,
• az oktatási rendszerek részletes leírása.
Study Portals weboldal – http://www.studyportals.eu
A Study Portals egy olyan gyűjtő oldal, amelyről elérhetőek a különböző szintű, időtartamú és témájú európai képzések:
• http://www.bachelorsportal.eu – az európai Bachelor képzések gyűjtőhelye
• http://www.mastersportal.eu – az európai Master képzések gyűjtőhelye
• http://www.phdportal.eu – az európai PhD képzések gyűjtőhelye
• http://www.shortcoursesportal.eu – az európai rövid kurzusok gyűjtőhelye
• http://www.distancelearningportal.com – az európai távtanulási kurzusok gyűjtőhelye
• http://www.scholarshipportal.eu – az európai ösztöndíjak gyűjtőhelye
• http://www.stexx.eu (student experiences) – az európai diák beszámolók
gyűjtőhelye

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Kiadja:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Euroguidance Magyarország
Felelős kiadó: Palotás József
Kiadás éve: 2015.

Erasmus+

Kedves Érdeklődő!
A Euroguidance Magyarország az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI
programja keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2014-2020 közötti időszakban az európai uniós
hátteret az ERASMUS+ program biztosítja. A központ fő célkitűzései: a
pályaválasztás, az egész életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás
támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, ill. a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.euroguidance.hu honlapon számos információ olvasható az
európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Bele szeretnél kóstolni a külföldi egyetemek világába?
Szeretnéd tökéletesíteni a nyelvtudásod?
Érdekelnek az európai kultúrák?
Szeretnél világot látni?
Hallgatóként, frissdiplomásként vagy oktatásban dolgozóként számos ösztöndíj-lehetőségből választhatsz. Kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani,
hogy megismerd a rendelkezésre álló ösztöndíj-lehetőségeket.

ERASMUS+ (2014-2020)
Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatás, a képzés, az ifjúsági
és a sport területén kínál pályázati lehetőségeket. A program az oktatás, a
képzés és a nem formális tanulás támogatásával járul hozzá Európa versenyképességének növeléséhez. A 2014 és 2020 között terjedő program 14,7 milliárd eurót fordíthat az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport támogatására.
Fontos! Magyarországon két különböző iroda felelős az Erasmus+
program megvalósításáért:
• Oktatás és képzés: Tempus Közalapítvány (www.tka.hu)
• Ifjúság és sport: Erasmus+ Ifjúsági Programiroda (http://ncsszi.hu)

Fontos! Pályázniuk az intézményeknek, szervezeteknek kell, az egyéni
részvétel csak ezeken keresztül valósulhat meg.
Az Erasmus+ pályázati kategóriái
Az Erasmus+ a szinergiák kihasználását és a szektorközi együttműködéseket
ösztönzi az oktatás, a képzés és az ifjúsági munka különböző területein: megszűnnek a mesterséges határok a különböző pályázattípusok és projektformák között, nagyobb hangsúlyt kap az új résztvevők bevonása a munka világából és a civil szférából, valamint erősödnek az együttműködések új formái.
Támogatott tevékenységek:
1. Mobilitás
• Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások
• Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása, mesterfokú
tanulmányokat végző diákok mobilitása
• Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség
2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
• Stratégiai partnerségek, együttműködések, tudásfejlesztési szövetségek
(a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés)
• Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek (a szakképzés és a munka
világa közötti strukturált együttműködés)
• Informatikai támogató platformok, kapacitásépítés (harmadik országokkal
megvalósuló felsőoktatási projektek)
3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
• Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
• Jövőbeni kezdeményezések
• Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
• Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
• Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése
Résztvevő országok
A program teljes jogú résztvevői:
• az Európai Unió tagállamai
• Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia, Törökország
Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):
• szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó,
Montenegró, Szerbia; Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia,
Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
• további partner országok és régiók
Forrás és további információk: Tempus Közalapítvány, www.tka.hu

ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK

Az Erasmus+ program céljai az oktatás-képzés területén:
• a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, a minőség, az innováció és a
nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben,
nemzetközi együttműködések támogatása;
• a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának
támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködések, a nyelvoktatás és
nyelvtanulás fejlesztése.

Az államközi ösztöndíjak Magyarország és a világ számos országa között kötött
kétoldalú megállapodások, amelyek egyetemi rész- vagy teljes képzést, tanulmányutakat vagy nyári egyetemi képzéseket támogatnak. A pályázók köre a
felsőoktatási hallgatókon kívül (egyetem, főiskola, PhD) kiterjed az oktatókra,
kutatókra, kutatóintézetek munkatársaira vagy különböző művészeti ágak képviselőire. A pályázás feltételei országonként és pályázati típusonként eltérőek.
További információ: www.tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak

Az Erasmus+ program célcsoportjai:
• fiatalok, tanulók, hallgatók, gyakornokok, felnőtt tanulók
• tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek
• ifjúsági munkások, önkéntesek
• oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai.

Collegium Hungaricum
Ezzel a pályázattípussal a bécsi központi közgyűjteményekben, levél- és kézirattárakban, könyvtárakban és múzeumokban valamint egyéb kutatóhelyen
végzett kutatások támogathatók. A pályázatra jogosultak köre a mesterfokozatú diplomával rendelkezők és a kutatók.
További információ: www.tka.hu/palyazatok/3006/collegium-hungaricum

CEEPUS – Central European Exchange Program
for University Studies
(Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram)
A csereprogram a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények közötti oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, hallgatói kirándulások szervezését, valamint
a hosszú távú szakmai együttműködések kialakítását támogatja. A programban résztvevő országok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. A programmal a
felsorolt országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet kiutazni
CEEPUS támogatással. Magyarországon a Ceepus programhoz kapcsolódó
feladatokat Tempus Közalapítványon belül működő CEEPUS Magyarországi Iroda látja.
További információ: www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus
www.ceepus.info

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJ
Az ösztöndíjat a hazai tudományos élet tehetséges fiatal szakemberei fordíthatják kutatói vagy alkotói tevékenység végzésére. A pályázók bármely tudományterületről jelentkezhetnek 40 éves kor alatt. A résztvevő országok köre
szabadon választható, az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap lehet.
További információ: www.tka.hu/palyazatok/3004/magyar-allami-eotvososztondij

PESTALOZZI PROGRAM
Közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok pályázhatnak tanár-továbbképző kurzusokra az unió tagországaiba. A szemináriumok maximum 7 naposak lehetnek és a program aktuális kurzuskínálatából választhatók.
További információ: www.tka.hu/palyazatok/124/pestalozzi-program

NEMZETKÖZI VESEGRÁDI ALAP ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
A Nemzetközi Visegrádi Alap ösztöndíjai a Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, valamint nem EU tag közép- és délkelet európai országok
közötti együttműködéseket támogatja. Az ösztöndíj a mesterképzéseken, PhD
vagy egyéb posztgraduális képzéseken való részvételt támogatja. A pályázat
kiírása évente egy alkalommal történik, a pályázók magyarországi államilag
elismert felsőoktatási intézmények hallgatói lehetnek.
További információ: http://visegradfund.org/scholarships

STIPENDIUM HUNGARICUM
A Stipendium Hungaricum ösztöndíj célja a magyar felsőoktatás
nemzetköziesítése és a „keleti és déli” nyitás. Az ösztöndíj a partnerországokból Magyarországra érkező meghatározott számú külföldi hallgatók tanulmányait támogatják alap, mester vagy doktori szinten, rész- vagy teljes képzésen. Az ösztöndíjasoknak a kiválasztott felsőoktatási intézménybe előzetesen felvételt kell nyerniük.
További információ: www.tka.hu/palyazatok/2962/stipendium-hungaricum
www.stipendiumhungaricum.hu

BURSA HUNGARICA
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a magyarországi felsőoktatási intézményekben nappali tagozatos, hátrányos
helyzetű vagy szociálisan rászoruló hallgatók tanulmányait támogatja.
További információ: www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica

ROMA EDUCATION FUND
A Roma Education Fund ösztöndíjaira a program partnerországainak felsőoktatási intézményeiben alap, mester vagy doktori képzésben résztvevő
roma hallgatók pályázhatnak. A résztvevő országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó,
Montenegró, Moldova, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Törökország és Ukrajna. A program keretén belül az alábbi ösztöndíjak pályázhatók:
• Roma Memorial Felsőoktatási Ösztöndíjprogram
• Jogi és Bölcsészeti Ösztöndíjprogram
• Roma Egészségügyi Ösztöndíjprogram
• Roma Nemzetközi Diák Ösztöndíjprogram
További információ: www.romaeducationfund.hu

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A magyarországi British Council
A British Council irodában az érdeklődők információkat szerezhetnek az
Egyesült Királyságban való továbbtanulásról, a felsőoktatási intézményekbe
történő jelentkezésről, a rendelkezésre álló kurzusokról és a finanszírozási
és ösztöndíj-lehetőségekről is. A British Council információval szolgál a
nagy-britanniai nyelvtanulási lehetőségekről is, valamint a Magyarországon
is letehető nyelvvizsgákról (Cambridge ESOL, szakmai nyelvvizsgák) és nyelvi tesztekről (IELTS).
További információ: www.britishcouncil.hu
Education UK
Az Education UK adatbázisban a megadott kritériumok alapján lehet rákeresni a felsőoktatási intézményekre, kurzusokra, ösztöndíjakra és támogatási lehetőségekre. Emellett hasznos információkat is lehet találni az utazással, szállással, megélhetéssel, kurzusdíjakkal kapcsolatban.
További információ: www.educationuk.org
GRANTfinder
A GRANTfinder adatbázisban az Egyesült Királyságbeli ösztöndíjak mellett
különböző támogatási lehetőségek közül lehet választani. Az ingyenes regisztrációt követően személyre szabott kritériumok alapján lehet támogatási lehetőségeket keresni.
További információ: http://www.grantfinder.co.uk

NÉMETORSZÁG
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
A DAAD évről évre jelentős számú ösztöndíjat nyújt magyar pályázóknak
németországi tanulmányokra és kutatásra, legyen szó akár párhetes nyári
egyetemi nyelvtanfolyamokról vagy hosszabb időtartamú kutatói pályázatokról. Az ösztöndíjakra pályázhatnak felsőoktatási hallgatók és oktatók,
frissdiplomások, doktoranduszok, doktoráltak és volt ösztöndíjasok is. A pályázatoknak felső korhatára nincs, pályázni évente egyszer, az őszi félévben
lehet.

