• Csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak Németországba
• Szakmai gyakorlat a természettudományi-, mérnök-, mezőgazdasági-, és
erdőgazdálkodási szakos hallgatók részére (IAESTE)
• DAAD Berlini Művészeti ösztöndíja
• Speciális programok posztdoktoroknak
További információ: http://www.daad.info.hu/

További információ: www.inst-france.hu
www.campusfrance.org
www.onisep.fr
www.education.gouv.fr

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.funding-guide.de

A külföldi diákoknak számos lehetősége van Spanyolországban ösztöndíjjal
tanulni. Az ösztöndíjakról a legrészletesebb információ az Agencia
Españolade Cooperación Internacional para Desarollo (http://www.
aecid.es/web/es) weboldalán érhető el. Ugyanitt lehetőség van az ösztöndíjakra online jelentkezni:
Ha valaki Portugáliában vagy Spanyolországban szeretne ösztöndíj programban részt venni, érdemes csatlakozni a Hispanic Study Abroad Scholars
(http://www.studyabroadscholars.org/index.html) egyesülethez, amely
számos lehetőséget kínál az egyesület tagországaiból érkező tanulóinak, beleértve Magyarországot is.

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

Franciaországi ösztöndíj lehetőségek

Euroguidance
Hungary

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 Bureau Dania tud felvilágosítást nyújtani.
További információ: www.bureaudania.dk

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.

Általános, európai uniós tanulással kapcsolatos
információk

Kiadja:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Kiadás éve: 2012.
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Study in Europe weboldal –
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html)
Az Európai Bizottság hivatalos, tagállamokban való tanulással foglalkozó
weboldala. Az alábbi kérdésekre ad részletes választ:
• jelentkezés tagállamok felsőoktatási intézményeibe,
• elérhető egyetemi/főiskolai programok BA, MA, PhD szinteken,
• glosszárium a fontos, felsőoktatáshoz kapcsolódó fogalmak magyarázataival (pl. akkreditáció, kreditátvitel),
• ösztöndíj és támogatási lehetőségek,
• aktuális tandíjak,
• az oktatási rendszerek részletes leírása.

Nemzeti
Munkaügyi Hivatal
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A Budapesti Francia Intézet Campus France irodája számos ösztöndíj lehetőséget kínál a magyar állampolgárok számára. Honlapjukon az ösztöndíjak
mellett az érdeklődők tájékozódhatnak a francia felsőoktatásról, a tanulmányok finanszírozásáról, szállás- és munkalehetőségekről is.
A pályázható ösztöndíjak köre:
• Továbbképzési és magas szintű kutató ösztöndíjak,
• Francia kutatási szervezetek ösztöndíjai,
• Nyelvi és pedagógiai tanulmányi ösztöndíjak;
• Mester, Mérnök, Copernic, Doktori és Kutatási ösztöndíjak.

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

Finnország

EM

A magyarországi British Council
Az egyesült királyságbéli ösztöndíj-lehetőségekkel kapcsolatban a Magyarországon működő British Council jelentős segítséget tud nyújtani. A British
Council irodában az érdeklődők információkat szerezhetnek az egyesült királyságbeli továbbtanulásról, a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezésről, a rendelkezésre álló kurzusokról és a finanszírozási lehetőségekről
is. A British Council információval tud szolgálni 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

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: (62) 555-580 Fax: (62) 555-581
Web: www.npk.hu; www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Ösztöndíjak
az Európai Unió
országaiba
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Egyesült Királyságbéli ösztöndíj-lehetőségek

Spanyolország

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még további,
konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ

Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai
Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Nemzeti Munkaügyi Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát.
A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az élethosszig tartó tanulás, a
nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése,
nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, illetve a magyar és
nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
Az www.npk.hu, valamint a www.euroguidance.hu honlapon számos
információ olvasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Kiadványunk a külföldön tanulni szándékozók számára kíván részletes információt nyújtani a rendelkezésre álló európai ösztöndíj-lehetőségekről.
A kiadványban összegyűjtöttük az Egész életen át tartó tanulás programján belüli pályázati lehetőségeket, a Magyar Ösztöndíj Bizottság állandó
felhívásait, valamint a külföldön tanulni vágyók számára (tapasztalataink
szerint) legnépszerűbb európai célországokra vonatkozó ösztöndíj-lehetőségeket.
Bele szeretne kóstolni a külföldi egyetemek világába?
Szeretné tökéletesíteni a nyelvtudását?
Érdeklik az európai kultúrák?
Szeretne világot látni?
Hallgatóként, frissdiplomásként vagy oktatásban dolgozóként nagyszámú ösztöndíj-lehetőségből választhat. Kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani,
hogy megismerje a rendelkezésre álló számos ösztöndíj-lehetőséget.

Egész életen át tartó tanulás program 2007-2013
Az Európai Unió oktatási és képzési programja 2007-től megújulva Az egész
életen át tartő tanulás program keretein belül működik. Az egész életen át
tartó tanulás program négy szektorális programból épül fel és minden korosztály számára kínál különböző ösztöndíj-lehetőségeket. Ide tartozik az
ERASMUS (felsőoktatás), GRUNDTVIG (felnőttképzés), COMENIUS (közoktatás)
és a LEONARDO (szakmai képzés). Magyarországon Az egész életen át tartó
tanulás program alprogramjait a Tempus Közalapítvány kezeli (www.tka.hu).

ERASMUS
Az Erasmus egy olyan együttműködési és mobilitási program a felsőoktatás
területén, amely az európai egyetemek nemzetközi kapcsolatait támogatja,
és az európai felsőoktatás színvonalát emeli. Az Erasmus az Európai Bizottság
egyik legsikeresebb és legismertebb oktatási programja, amely az 1987-es
indulástól mostanáig majdnem két és fél millió egyetemi hallgató mobilitását
segítette elő Európában. A program előnye, hogy minden Erasmus diák mentesül a fogadó intézményben a tandíj fizetése alól, illetve nem kell fizetnie az
intézmény által nyújtott szolgáltatásokért (beiratkozás, vizsgadíj, könyvtár-

használat). A legtöbb esetben az ERASMUS programban résztvevő diákok
ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege kb. havi 300-400 euró.
A program célcsoportjai:
• felsőoktatási intézmények,
• felsőoktatási intézményben első diplomát szerzett hallgatók,
• oktatók és kutatók, akik felsőoktatási intézményben tanítanak,
vagy kutatnak,
• felsőoktatási intézmények dolgozói.
A programban résztvevő országok:
• az Európai Unió tagállamai,
• az EGT és EFTA tagállamai,
• az EU társult országa: Törökország,
• harmadik országok.
Út az ösztöndíjig:
1. Információszerzés az itthoni főiskola, egyetem Erasmus koordinátoránál (minden Erasmus programban résztvevő egyetemnek van Erasmus koordinátora).
2. Írásbeli pályázat benyújtása a január-március közötti időszakban (partnerintézmény keresése).
3. Önéletrajz, kísérőlevél, tanulmányi terv elkészítése, két tanári ajánlólevél
beszerzése, jó tanulmányi eredmény.

GRUNDTVIG
A Grundtvig program célja, hogy az európai együttműködési tevékenységek
révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását; továbbá, hogy 2013-ig 25000 főre növelje a felnőttoktatásban résztvevők számát.
A Grundtvig programra nem csupán a felnőttképzésben résztvevők pályázhatnak, hanem tanárok, képzők és az oktatásban dolgozók is. A Grundtvig a
felnőttoktatás minőségének és hozzáférhetőségének javítása által hozzájárul
ahhoz, hogy a felnőtt tanuló munkaerő-piaci esélyei javuljanak, valamint bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei. A Grundtvig program részeként a
pályázók jelentkezhetnek különböző képzési csereprogramokra, többoldalú
pályázatokban és tanulmányutakon történő részvételre.
A program célcsoportjai:
• 25 év feletti oktatásban dolgozó vagy résztvevő személyek, felnőttoktatással
foglalkozó szakértők, tanárok, tanácsadók, vezetők, akik a szakterületükhöz
kapcsolódó külföldi továbbképzésen, tanulmányúton vagy konferencián
szeretnének részt venni;
• 16-24 év közötti fiatalok, akik nem részesülnek közép- vagy felsőfokú oktatásban;
• az iskolarendszeren kívüli vagy belüli felnőttoktatással foglalkozó intézmények.
A programban résztvevő országok:
• az Európai Unió tagállamai,
• az EFTA tagországai (Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc),
• az EU társult ország: Törökország.

COMENIUS
A Comenius program az iskolai oktatás európai dimenziójának erősítését, az
óvodák, általános iskolák és középiskolák közötti kapcsolatok kialakítását és
támogatását tűzi ki célul. A Comenius program a minőségi oktatásra és az
oktatás erősebb európai dimenziójára, valamint a nyelvtanulás elősegítésére
helyezi a hangsúlyt. Ezenfelül kiemelten támogat néhány célkitűzést, mint a
multikulturális környezetben történő tanulás, a hátrányos helyzetű csoportok
támogatása vagy az iskolai lemorzsolódás elleni harc.
Az iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán, amely lehet tanuló- vagy intézményközpontú. Egyéni ösz-

töndíjakat kaphatnak leendő tanárok, gyakorló tanárok, illetve a hivatalos
iskolarendszeren belül vagy kívül, az oktatásban dolgozó személyek.
A program célcsoportjai:
• leendő tanárok,
• gyakorló tanárok,
• a hivatalos iskolarendszeren belül vagy kívül, az oktatásban dolgozó személyek,
• oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák és középiskolák).
A programban résztvevő országok:
• az Európai Unió tagállamai,
• az EFTA tagországai (Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc),
• az EU társult országa: Törökország.

LEONARDO DA VINCI
A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság szakképzési együttműködési programja, amelynek elsődleges célja a szakmai alap- és továbbképzés
minőségének fejlesztése, valamint a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások
támogatása és a szakképzés nemzetközi jellegének erősítése. Ennek érdekében a Leonardo program segít a szakmai gyakorlat megszervezésében és finanszírozásában. A Leonardo gyakorlat olyan szakmai tevékenységgel töltött időszak, amelyet a kedvezményezett egy külföldi (uniós vagy a
programhoz társult európai ország) fogadóintézménynél (vállalat, gazdasági
társaság, kamara) tölt. Ez alatt az idő alatt a résztvevőnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, illetve valamely idegen nyelv aktív gyakorlására és a fogadó ország jobb megismerésére. Ezenfelül a Leonardo támogatja a szakoktatási és képzési
rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javítását és az e téren
megvalósuló innovációt.
A program célcsoportjai:
• frissdiplomások,
• felsőoktatásban tanulók,
• szakképzést nyújtó intézmények,
• a szakképzésbe bekapcsolódó egyesületek, szövetségek,
• vállalkozások, szociális partnerek, a munka világának képviselői.
A programban résztvevő országok:
• az Európai Unió tagállamai,
• az EFTA tagországai (Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc),
• az EU társult ország: Törökország.
További információ: www.tka.hu

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) ösztöndíj
programjai
A Magyar Ösztöndíj Bizottság számos pályázati lehetőséget kínál hallgatók,
diplomások, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, művészek, pHd hallgatók számára, szinte valamennyi tudományágban. A MÖB-nél pályázni lehet
egyetemi, főiskolai tanulmányokra (rövid és hosszú tanulmányút, nyári egyetem), posztgraduális tanulmányokra, kutatásokra és tudományos munkára,
kutatócserére, tapasztalatcserére, alkotómunkára, szakmai gyakorlatra, és intézményi együttműködés előkészítésére, valamint egyes országokba teljes
egyetemi alapképzésre, nyelvszakosoknak pedig rész- és doktori képzésre.
A MÖB ösztöndíj típusai:
• Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj – kiemelkedő teljesítményű, kiváló képességű fiatal kutatók, művészek és szakemberek részére, valamennyi tudományterületen, a világ bármely országába;
• államközi ösztöndíjak (hosszú és rövid tanulmányutak, nyári egyetemek),

Németország által adományozott: a DAAD ösztöndíjai, Baden-Württemberg tartományi ösztöndíja;
• projekt alapú intézmények közötti együttműködéseket támogató pályázatok Németországgal - szakemberek, kutatási anyagok, információk
rendszeres cseréje számos tudományterületen;
• a bécsi Collegium Hungaricumba szóló kutatási célú ösztöndíjak.
Az államközi ösztöndíj programokban résztvevő európai országok:
• EU országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország,
Luxemburg, Németország, Olaszország, Románia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia;
• EGT országok: Izland, Norvégia, Liechtenstein;
• az EU társult országa: Törökország;
• más európai országok: Horvátország, Oroszország, Svájc, Ukrajna.
További információ: www.scholarship.hu

CEEPUS – Central European Exchange Program
for University Studies
(Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram)
A csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner
intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi- és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói
kirándulások szervezését, támogassa a hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. Jelenleg Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia,
Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással. Magyarországon a Ceepus programhoz kapcsolódó feladatokat Tempus Közalapítványon belül működő CEEPUS Magyarországi Iroda látja.
További információ: www.tka.hu
www.ceepus.info

Németországi ösztöndíj-lehetőségek
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 kutató pályázatokról. A jelölteket egy német-magyar vegyes bizottság választja ki szigorú
szakmai kritériumok alapján, a végső döntést pedig Bonnban hozzák meg.
A DAAD ösztöndíjak típusai:
• Kutatói ösztöndíjak doktoranduszoknak és fiatal egyetemi vagy főiskolai
kutatóknak
• Tanulmányi ösztöndíjak diplomások számára minden tudományágban
• Ösztöndíj végzős germanisztika hallgatók számára.
• Ösztöndíj nyári kurzusokon való részvételre
• Külön programok német nemzetiségűek számára
• Posztgraduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára
• Mummert ösztöndíj - közgazdaságtudományi vagy mérnöki tudomány
területen
• DAAD-MÖB: Német – Magyar Kutatócsere Projekt
• Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai
oktatóknak és kutatóknak

