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EU-s Ösztöndíjak

Felsőoktatási hallgatóként milyen ösztöndíjakra pályázhatok? 
Erasmus ösztöndíjjal a magyar diákok, az egyetemükkel vagy főiskolájukkal ké-
toldalú szerződéses kapcsolatban lévő külföldi felsőoktatási intézményben nap-
pali tagozatos alap, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehetnek részt.
Az Erasmus mobilitási ösztöndíjak időtartama minimum 3 hónap vagy legalább
egy teljes tanulmányi terminus. Az Erasmus ösztöndíjban részesülő hallgatók
kiválasztását a magyarországi felsőoktatási intézmény végzi.
A CEEPUS - Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram keretében a magyar
diákok a programban résztvevő országok (Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság,
Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Montene-
gró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia) akkreditált felsőoktatási in-
tézményeiben történő normál szakos képzésre, nyári egyetemre, intenzív nyelvi
vagy szakmai kurzusra pályázhatnak.
A Leonardo program keretében lehetőség van arra, hogy a felsőoktatásban tanuló
diákok vállalatoknál 3-12 hónapos külföldi gyakorlatokon vehessenek részt.
Fontos azonban, hogy csak intézmények pályázhatnak Leonardo támogatásra,
tehát egy diák abban az esetben vehet részt gyakorlaton, ha a főiskola/egyetem
nyújt be pályázatot és nyer.

Milyen ösztöndíjakat ad az Európai Unió?
A különböző közösségi programok által biztosított ösztöndíjak segítségével a
magyar diákok rövidebb-hosszabb tanulmányokat folytathatnak az uniós tagál-
lamok valamely főiskoláján vagy egyetemén, sőt a programok - sikeres pályázat
esetén - iskolák és kutatócsoportok munkáját is támogatják.

Egész Életen Át Tartó Tanulás program
Az Európai Unió oktatást, tanulmányokat támogató Socrates és a sza-
kképzést támogató Leonardo da Vinci programja 2007. január 1-jétől
összevontan, megújult formában, az Egész Életen Át Tartó Tanulás pro-
gramja keretében folytatódik.
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A program négy „szektoriális” részből áll, amelyek az oktatás és képzés
egy-egy területén nyújtanak pályázati lehetőségeket. A Comenius akció
a közoktatást támogatja, egészen az érettségi szintjéig. Az Erasmus a
felsőoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsőoktatáson
kívül eső szintjén és területén, míg a Grundtvig a szakmától független
felnőttkori tanulás számára biztosít forrást.
Ezen kívül a programnak van egy „transzverzális” része is, amely négy
kulcstevékenységből áll. Ezek lefedik a szakmapolitikai célokat,
különösen a nyelvoktatás és az új technológiák alkalmazása területén,
ahol ezek kívül esnek a négy fő pályázati akció által támogatott
tevékenységeken, illetve gondoskodnak az eredmény hatékonyabb
terjesztéséről, és a Jean Monnet programon keresztül támogatják az eu-
rópai integráció megvalósulását az oktatás és képzés területén.

A pályázati feltételekről a Tempus Közalapítványnál lehet részletes in-
formációt kapni:

Tempus Közalapítvány / SocratesNemzeti Iroda
1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Levélcím: 1438 Budapest 70, Pf.508.
Telefon: (+36 1) 237-1300

Fax: (+36 1) 239-1329
Infóvonal: (+36 1) 237-1320

E-mail: info@tpf.hu
Internet: www.tka.hu
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Fiatalok lendületben (Youth in Action) program
Az Európai Bizottság korábbi Ifjúság 2000-2006 programját a 2007-2013-as
időszakra a Fiatalok Lendületben Program váltotta fel, melynek elsődleges
célja a nem formális nevelési programok támogatása fiatalok számára.

A Fiatalok Lendületben öt alprogramból áll:
- A Fiatalok Európáért program ifjúsági cseréket, kezdeményezéseket
és demokráciaprojekteket támogat.
- Az Európai Önkéntes Szolgálat célja a fiatalok önkéntes társadalmi
tevékenységekben való részvételének támogatása Európában és
azon kívül. A programban résztvevők korhatárát a korábbi 25-ről 30
évre emelték.
- A Fiatalok a Világban célja a partnerországokkal folytatott projek-
tek, különösen a fiatalok, az ifjúsági munkában részt vevők és az
ifjúsági szervezetekben dolgozók cseréjének támogatása, valamint
ifjúsági szervezetek közötti partnerségek és hálózatok kialakítása.
- Az Ifjúságsegítők támogatása alprogram célja az ifjúságpolitika
terén európai szinten tevékenykedő testületeket hivatott támo-
gatni, különösen az ifjúsági civil szervezetek működését, hálóza-
tépítését, valamint a projektek fejlesztésében részt vevőknek
nyújtott tanácsadást. A program 8 alprogramból áll.
- Az Ifjúságpolitikai együttműködések alprogram támogatja az ifjúság-
politika-alkotók közötti tapasztalat-cserét, a fiatalok és az ifjúsági ügyek-
ben érintett különböző döntéshozók közötti párbeszédet, az ifjúsági
területen létező, és a fiatalokról szóló tudás összefogását és terjesztését,
valamint más egyéb nemzetközi szervezetekkel megvalósuló
együttműködéseket.

A pályázati feltételekről a Mobilitás Irodánál, valamint az Eurodesk
irodáknál lehet részletes információt kapni:

Mobilitás Iroda, 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.
Tel: (1) 438-1053, Kék szám: 06 40 200 021 (14-18 óráig)

E-mail: mobilitas@mobilitas.hu, Honlap:www.mobilitas.hu
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A programokról bővebben az Eurodesk és a Youth in Action oldalán
olvashat.

Hogyan vehetjük igénybe a COMENIUS ösztöndíjat? 
Az Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes
mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alpro-
gram közül a  Comenius-alprogram az oktatás első, érettségiig terjedő
szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző in-
tézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pá-
lyázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai élet szereplőit (diákok, tanárok,
iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői sz-
ervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, üzleti szektor, társadalmi
partnerek).
A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének
fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.
A program kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint
pl. a multikulturális környezetben történő tanulást, amely az európai ál-
lampolgárság sarokköve, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását
vagy az iskolai leszakadás elleni harcot.

Vannak-e kutatói ösztöndíjak az EU-ban? 
Az Európai Unió a kutatás-fejlesztési programjához kapcsolódóan szá-
mos ösztöndíj-lehetőséget biztosít néhány hónapos, de akár többéves
időszakra is. 
Kutatói ösztöndíjakra lehet pályázni a Marie Curie akciók keretében,
valamint a Közös Kutatási Központnál (Joint Research Center) és az Eu-
ratomnál. Továbbá ösztöndíjakat és állásokat lehet találni az egyes tagorszá-
gok nemzeti kutatóintézményeiben a kutatók mobilitási portálján keresztül,
illetve a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal oldalán is. 
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A kutatók számára fontos európai eligazodási pont még az EURAXESS,
mely egy ingyenes, személyre szabott szolgáltatás, amely minden tu-
dományterületen átfogó, naprakész információkat biztosít az
álláshelyekről és a támogatási lehetőségekről egész Európában. A ku-
tatók jogainak témájában is egy kiindulópont, valamint kutató- és tá-
mogató intézetek számára is, és számos olyan linket tartalmaz, amelyek
segítenek elindulás előtt és megérkezés után is. 

Milyen programok támogatják a középiskolai, felsőoktatási hall-
gatók nyelvtanulását? 
A nyelvoktatással kapcsolatos legjelentősebb programok az uniós for-
rásokból finanszírozott Lingua, valamint Leonardo program, illetve az
Oktatási Minisztérium által elindított Világ-Nyelv Program.
Az egyes programok nem közvetlenül a középiskolai és felsőoktatási
hallgatóknak nyújtanak támogatást, hanem a nyelvoktatás különböző
szintjeit segítik pályázataikkal.
A Lingua olyan intézmények számára kínál pályázati lehetőségeket, ame-
lyek tevékenysége összefüggésbe hozható a nyelvoktatással. A Lingua
célja, hogy felkeltse az egyének nyelvtanulás iránti igényét és javítsa a
nyelvoktatás színvonalát. A támogatott tevékenységek a nyelvi vál-
tozatosság megteremtését, az idegennyelv-tanulás szerepének
fontosságát és a nyelvi képzés színvonalának emelését szolgálják. 
A Leonardo program keretében a szakképzés különböző célcsoportjainak
speciális igényeihez alkalmazkodó újszerű tananyagok, tanítási módsz-
erek kialakítására, tesztelésére, értékelésére és terjesztésére lehet pályázni.
A Világ - Nyelv alprogramok a nyelvoktatás különböző területeit érintik,
amelyek a fejlesztéshez szükséges anyagi támogatást különféle pá-
lyázati formák keretében biztosítják a közoktatási és felsőoktatási in-
tézmények számára.

Külföldön tanulok, kaphatok-e ösztöndíjat? 
Az intézmények a felvétel anyagi-pénzügyi, tanulmányi és más (például
egészségügyi) feltételei tekintetében kizárólag a saját állampolgáraikkal
szemben támasztott követelményeket érvényesíthetik, s nem alka-
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lmazhatnak semmiféle hátrányos megkülönböztetést. 

Amennyiben egy magyar diák felvételt nyer egy tagállam felsőoktatási
intézményébe, igényt tarthat a befogadó ország diákjait megillető
ösztöndíjra vagy más jóléti természetű juttatásra ugyanolyan
feltételekkel, mint az adott ország állampolgárai. Az oktatáshoz, tan-
uláshoz közvetve kapcsolódó kedvezmények, szolgáltatások (például
utazási bérlet, menza, diákotthon stb.) kedvezményes igénybevételére
vonatkozóan nincs egységes közösségi szabályozás. Mindenkor a helyi
gyakorlatot kell irányadónak tekinteni.
Résztanulmányok folytatása esetén lehetőség van a közösségi oktatási
akcióprogramok keretén belül ösztöndíj formájában jelentős anyagi tá-
mogatásra.
Az Európai Unió oktatást, tanulmányokat támogató Socrates és a sza-
kképzést támogató Leonardo da Vinci programja 2007. január 1-jétől
összevontan, megújult formában, az Egész Életen Át Tartó Tanulás pro-
gramja keretében folytatódik.

A program négy „szektoriális” részből áll, amelyek az oktatás és képzés
egy-egy területén nyújtanak pályázati lehetőségeket.  A Comenius akció
a közoktatást támogatja, egészen az érettségi szintjéig. Az Erasmus a
felsőoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsőoktatáson
kívül eső szintjén és területén, míg a Grundtvig a szakmától független
felnőttkori tanulás számára biztosít forrást. A prograok  működtetését a
Tempus Közalapítvány látja el. A részvétel és a jelentkezés feltételeiről
részletes információ a következő honlapon található: www.tka.hu 
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Milyen ösztöndíjakra lehet jelentkezni diploma nélkül? 
Az Unió közösségi programjai között vannak posztgraduális jellegűek,
többségük azonban olyan fiatalokat céloz meg, akik még nem fejezték
be tanulmányaikat, sőt számos esetben külön előírás, hogy a szóban forgó
időpontban a diákoknak magyar oktatási intézményben kell tanulnia.
Egyes programokon belül már akár 15 éves fiatalok is pályázhatnak. 

Lehetőség van például arra, hogy fiatalok csoportjai találkozzanak
egymással egy bizonyos témával kapcsolatosan (Fiatalok Európáért pro-
gram). Az Európai Önkéntes Szolgálat 18-30 év közöttieknek nyújt
lehetőséget arra, hogy legfeljebb 12 hónapig non-profit tevékenységet
végezzenek külföldön.

Milyen oktatási pályázatok vannak? 
Az Európai Unió oktatást, tanulmányokat támogató Socrates és a sza-
kképzést támogató Leonardo da Vinci programja 2007. január 1-jétől
összevontan, megújult formában, az Egész Életen Át Tartó Tanulás pro-
gramja keretében folytatódik.
A program négy „szektoriális” részből áll, amelyek az oktatás és képzés
egy-egy területén nyújtanak pályázati lehetőségeket.  A Comenius akció
a közoktatást támogatja, egészen az érettségi szintjéig. Az Erasmus a
felsőoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsőoktatáson
kívül eső szintjén és területén, míg a Grundtvig a szakmától független
felnőttkori tanulás számára biztosít forrást.
Ezen kívül a programnak van egy „transzverzális” része is, amely négy
kulcstevékenységből áll. Ezek lefedik a szakmapolitikai célokat,
különösen a nyelvoktatás és az új technológiák alkalmazása területén,
ahol ezek kívül esnek a négy fő pályázati akció által támogatott
tevékenységeken, illetve gondoskodnak az eredmény hatékonyabb
terjesztéséről, és a Jean Monnet programon keresztül támogatják az eu-
rópai integráció megvalósulását az oktatás és képzés területén. 
A pályázati feltételekről a Tempus Közalapítványnál lehet részletes in-
formációt kapni: 
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Tempus Közalapítvány/SocratesNemzeti Iroda:
1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Levélcím: 1438 Budapest 70, Pf.508.
Telefon: (+36 1) 237-1300

Fax: (+36 1) 239-1329
Infóvonal: (+36 1) 237-1320

E-mail: info@tpf.hu
Internet: www.tka.hu 

További ösztöndíjak, pályázatok:

Tempus: Feladata, hogy az elért eredmények további hasznosulását biz-
tosítsa, illetve forrásokat keressen magyar intézmények és szakemberek
Tempus projektekben való részvételéhez. 

Ceepus: A csereprogram célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok
felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendég-
tanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon,
valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, ezzel is elősegítve a
közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és
bővítését.

Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai: Az Európa Tanács
tanár-továbbképzési programjában Magyarország 1994 óta vesz részt.
A program hálózati rendszerként mûködik, a tagországok az Európa
Tanács projektjeihez kapcsoló témákban maximum 7 napos szeminári-
umokat szerveznek, amelyeken a pedagógusok valamennyi tagország-
ból pályázat útján vesznek részt.

Az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs
Keretprogramja: Az Európai Unió közösségi szintjén szervezett és támoga-
tott kutatási és technológiafejlesztési munkákat nyilvános pályázati rend-
szerre alapozott, négyéves költségvetéssel és munkaprogrammal
megtervezett kutatási keretprogramok fogják össze.
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Erasmus Mundus: Az Erasmus Mundus egy új együttműködési és mo-
bilitási program a felsőoktatás területén, mely az európai egyetemek
nemzetközi kapcsolatait támogatja és az európai felsőoktatás színvon-
alát növeli. Kiváló minőségű, úgynevezett Masters kurzusokat támogat
és célja az európai egyetemek és főiskolák vonzerejének növelése har-
madik országokban is. Négy akciójából kettő kínál egyéni ösztöndíjakat
mind európai, mind harmadik országból származó hallgatók és oktatók
mobilitásának támogatására.  
Világ – Nyelv: A Világ - Nyelv Program a nyelvoktatás hiányosságainak fel-
számolását és problémáinak megoldását hivatott elősegíteni. Támo-
gatásának előterében a közoktatás áll, mint az ismeretszerzés első színtere
az állampolgárok életében, emellett azonban a felső- és a
felnőttoktatásban megvalósuló nyelvoktatás fejlesztéséhez is hozzájárul.

Az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj a köztisztviselői pálya, azon
belül az EU-integrációval összefüggő feladatok ellátása iránt elkötelezett
felsőbb éves egyetemi és főiskolai hallgatók felkészülését segíti elő a
közszolgálatra.

10



Milyen uniós pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre a
felsőoktatásban tanuló diákok részére? 
Az Európai Unió oktatást támogató Socrates és a szakképzést támogató
Leonardo da Vinci programja 2007. január 1-jétől összevontan, megújult
formában, az Egész Életen Át Tartó Tanulás programja keretében folytatódik.
A program négy „szektoriális” részből áll, amelyek az oktatás és képzés
egy-egy területén nyújtanak pályázati lehetőségeket.  A Comenius akció
a közoktatást támogatja, egészen az érettségi szintjéig. Az Erasmus a
felsőoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsőoktatáson
kívül eső szintjén és területén, míg a Grundtvig a szakmától független
felnőttkori tanulás számára biztosít forrást.
Ezen kívül a programnak van egy „transzverzális” része is, amely négy
kulcstevékenységből áll. Ezek lefedik a szakmapolitikai célokat,
különösen a nyelvoktatás és az új technológiák alkalmazása területén,
ahol ezek kívül esnek a négy fő pályázati akció által támogatott
tevékenységeken, illetve gondoskodnak az eredmény hatékonyabb
terjesztéséről, és a Jean Monnet programon keresztül támogatják az eu-
rópai integráció megvalósulását az oktatás és képzés területén. 
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Európai Uniós ösztöndíjprogramok fiataloknak

Kiadja: Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület
Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Felelős kiadó: Szabó Gábor, elnök
Szerkesztette: Nagy Zoltán Péter
Nyomta: Bába és Tsi Nyomdaipari Kft.
Cím: 6725 Szeged, Határőr u. 1.
Megjelent: 1500 példány
Fotók: Internet
Ingyenes információs füzet

A programot támogatta




