Külügyi Tájékoztató
Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
382. szám – 2006. október 03.
A Külügyi Tájékoztató internetes változata megtalálható a
http://www.u-szeged.hu/kulugy/kultaj.html címen.
•

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS E R AS M U S I N T E N Z Í V N Y E L V I K U R Z U S O N V AL Ó R É S Z V É T E L R E
2006/2007
TÉL
(http://www.tka.hu/pages/subpage/index.php?sourcepage_id=24&id=366&lang_type=hu)
2006. okt. 18.

•

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS S O C R AT E S / E R AS M U S AK C I Ó B AN R É S Z T V E V İ
F O G Y AT É K O S S ÁG G AL É L İ V AG Y T AR T Ó S AN B E T E G H AL L G AT Ó K É S O K T AT Ó K
K I E G É S Z Í T İ P É N Z Ü G Y I T ÁM O G AT ÁS ÁR A
(http://www.tka.hu/pages/news/news.php?page_id=7&news_id=545)

2006. okt. 31.

•

A M AG Y AR Ö S Z T Ö N D Í J B I Z O T T S ÁG P ÁL Y ÁZ AT AI K Ü L F Ö L D I T AN U L M ÁN Y U T AK R A É S
N Y ÁR I E G Y E T E M E N V AL Ó R É S Z V É T E L R E 2007/2008
(http://www.scholarship.hu/)
2006. október 13.

•

M AG Y AR Á L L AM I E Ö T V Ö S Ö S Z T Ö N D Í J
(http://www.scholarship.hu/)

2006. november 03.

A DAAD N É M E T O R S Z ÁG I Ö S Z T Ö N D Í J AI
(http://www.scholarship.hu/, http://www.daad.de/)

2006. november 15.

•
•

A

•

A Z O S Z T R ÁK -M AG Y AR A K C I Ó A L AP Í T V ÁN Y AU S Z T R I AI Ö S Z T Ö N D Í J AI
(http://www.omaa.elte.hu/)
okt. 15., dec. 15., márc. 15., máj. 15.

•

A Q U AN D T S T I F T U N G D R E Z D AI Ö S Z T Ö N D Í J AI
(http://www. www.tu-dresden.de/)

L I F E L O N G L E AR N I N G P R O G R AM , AZ E U R Ó P AI
E G Y Ü T T M Ő K Ö D É S I P R O G R AM J A ( http://www.tka.hu/ )

UNIÓ

ÚJ

O K T AT ÁS I

2006. október 31.

•

A T É T K Ö Z AL AP Í T V ÁN Y E G Y Ü T T M Ő K Ö D É S I P ÁL Y ÁZ AT AI ( http://www.nkth.gov.hu/ )
 magyar-argentin együttmőködés
2006. október 31.

•

P ÁL Y ÁZ AT

•

E U R Ó P AI
UNIÓ-S
T É M ÁJ Ú
P U B L I K ÁL ÁS ÁR A ( http://www.pafi.hu/ )

K I AD V ÁN Y O K

ÉS

T AN U L M ÁN Y O K

Beérk: határidı: 2006. október 18.

A Külügyi Tájékoztatóban megjelent aktuális pályázatok beadási határidejük szerint

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SOCRATES / ERASMUS AKCIÓBAN RÉSZT
VEVİ HALLGATÓKNAK ERASMUS INTENZÍV NYELVI KURZUSON (EILC)
VALÓ RÉSZVÉTELRE — 2006/2007 TÉL
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon hallgatók
részére, akik az Erasmus 2.2 akció keretében a 2006/2007-es tanév II. félévére
külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyertek el, s a fogadó ország nyelvébıl rendezett 3-8
hetes intenzív nyelvi kurzuson kívánnak részt venni a külföldi tanulmányok megkezdése
elıtt.
A pályázat célja:
Az Erasmus hallgatók szociális, kulturális és tanulmányi beilleszkedésének elısegítése
a fogadó országban.
Kik pályázhatnak?
Azok a hallgatók, akik a 2006/2007-es tanév II. félévére Erasmus ösztöndíjat
nyertek el (önfinanszírozó hallgatók nem pályázhatnak!) és olyan országban kívánnak
tanulmányokat folytatni, ahol EILC kurzusok kerülnek megrendezésre. 2006/2007 telén
a magyar hallgatók számára választható országok köre:
Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Görögország, Hollandia, Lettország,
Litvánia, Málta, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és
Törökország.
Pályázás módja
Az Erasmus hallgatók egyéni pályázatot nyújtanak be a Tempus Közalapítvány /
Socrates Nemzeti Irodába, s az Iroda továbbítja a pályázatot a szervezı intézmény felé.
Pályázni kizárólag a Tempus Közalapítvány honlapján elérhetı angol nyelvő on-line
őrlapon lehet, melyet mind elektronikusan (on-line őrlapon), mind postai úton
(ajánlott küldeményként) el kell juttatni a Tempus Közalapítvány / Socrates
Nemzeti Iroda; 1438 Budapest 70. Pf. 508. címre. A borítékon kérjük, tüntessék fel:
"Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzus". A kinyomtatott és a saját kezőleg aláírt pályázat az
intézményi Erasmus koordinátor aláírásával együtt érvényes. A fenti pályázati
eljárási követelmények maradéktalan betartása a pályázat befogadásának és formai
érvényességének a feltétele. Minden más pályázat automatikusan elutasításban
részesül.
Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A határidıre benyújtott, és az Erasmus koordinátor által igazolt pályázatot a külföldi
fogadó intézmény minısíti. A fogadó intézmény minısítése, fogadókészsége és a
pénzügyi keret függvényében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a
pályázat eredményérıl. A támogatásban részesülı hallgatókkal a Tempus
Közalapítvány köt szerzıdést, és a megítélt összeget közvetlenül a nyertes
hallgatónak utalja ki. A Kuratórium döntései ellen fellebbezésnek helye nincs.
A támogatás mértéke és elszámolás
A támogatás összegérıl a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A támogatás
maximális összege 500 euró / hó lehet.
A támogatás felhasználásáról tartalmi beszámoló írásával számolnak el a hallgatók.
A pályázat benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2006. október 20.

on-line határidı: 2006. október 18. 17:00
A 2006. október 6-ig beérkezı EILC pályázatok esetében a Tempus Közalapítvány
elızetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását. Formai
elvárásnak minısülnek a Pályázati útmutatóban ekként felsorolt kritériumok.
További információ az egyes EILC kurzusokról az alábbi címeken tölthetı le:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html
További felvilágosítás:
Antal Krisztina
Tempus Közalapítvány
Telefon: 06-1-237-1300
Fax: 06-1-239-1329
E-mail: krisztina.antal@tpf.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SOCRATES / ERASMUS AKCIÓBAN RÉSZT VEVİ
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK ÉS
OKTATÓK KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

Socrates / Erasmus akcióban részt vevı fogyatékossággal élı vagy tartósan
beteg hallgatók kiegészítı pénzügyi támogatása
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon
fogyatékossággal élı vagy tartósan beteg hallgatók részére, akik az Erasmus akció
keretében a 2006/2007-es tanév II. félévére külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyertek el.
(Önfinanszírozó hallgatók nem pályázhatnak!)
Pályázhatnak látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny,
illetve egyéb fogyatékossággal élı, vagy más súlyos betegsége miatt állandó orvosi
felügyeletet igénylı hallgatók.
A támogatás maximális összege 5.000 euró lehet.
A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegzı dátuma): 2006. október 31.
További információ
Socrates / Erasmus akcióban részt vevı fogyatékossággal élı vagy tartósan
beteg oktatók kiegészítı pénzügyi támogatása
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon
felsıoktatásban dolgozó fogyatékossággal élı vagy tartósan beteg oktatók számára,
akik a 2006/2007-es tanév II. félévében a Socrates / Erasmus program keretében
oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.
Pályázhatnak látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny,
illetve egyéb fogyatékossággal élı vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre
szoruló személyek, ha a betegségük jelentıs többletköltségeket okoz a külföldi oktatói
tevékenység során.
A támogatás maximális összege 2.000 euró lehet.

A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegzı dátuma): 2006. október 31.
További információ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A

2007/2008. TANÉVRE KÜLFÖLDI TANULMÁNYI ÉS KUTATÓI
ÖSZTÖNDÍJAKRA ÉS A 2007. ÉVI NYÁRI EGYETEMEKRE

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) pályázatot hirdet a
kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben biztosított
hosszú és rövid tanulmányutakra, nyári egyetemeken való részvételre.
A Magyar Ösztöndíj Bizottság a Pályázati felhívás szerkesztése és a meghirdetés
idıpontja között bekövetkezett változásokat az Interneten közzéteszi. Amennyiben tehát
a Pályázati felhívás az egyes országoknál jelzi, hogy a munkaterv megújítása
folyamatban van, célszerő a pályázat beadása elıtt tájékozódni az esetlegesen
bekövetkezett változásokról. Amennyiben a munkaterv megújítására a pályázat
beadását követıen kerül sor, az Iroda értesíti a pályázókat a változásokról.

Rövid tanulmányutak
A rövid idıtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttmőködési
munkatervek keretében lehetıséget kívánnak nyújtani intézményközi együttmőködést
elısegítı látogatásokra, alkotói közösségek együttmőködésére, személyes
kapcsolatfelvételre,
tapasztalatcserére,
anyaggyőjtésre,
könyvtári
munkára,
elıadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más
oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.

Hosszú tanulmányutak
Az ösztöndíjas utak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelıen
általában 1, max. 12 hónap idıtartamban tesznek lehetıvé külföldön folytatandó
tanulmányokat (pl. részképzés, posztgraduális képzés), illetve adnak lehetıséget egyéni
munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyőjtésre, alkotómunkára.

Nyári egyetemek
A 3 hetes, esetenként 1-2 hónapos nyári egyetemek nagy többségükben a fogadó
ország nyelvének tökéletesítésére, kultúrájának, mővészetének megismerésére
nyújtanak lehetıséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek
következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos
tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre
irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük.
A legtöbb esetben beszélni kell a fogadó ország nyelvén is.
Figyelem! Csak a MÖB pályázati felhívásában szereplı országokba, a konkrét
munkatervi pontban megjelölt nyári egyetemekre lehet pályázni!

Az alábbi országokba lehet pályázni:
Ausztria; Belgiumi Flamand Közösség; Belgiumi Francia Közösség; Bulgária; Ciprus;
Csehország; Dánia; Egyiptom; Észtország; Finnország; Franciaország; Görögország;
Horvátország; India; Írország; Izland; Izrael; Jemen; Kína; Kuvait; Lengyelország;
Lettország; Luxemburg; Mexikó; Mongólia; Németország; Norvégia; Olaszország; Orosz
Föderáció; Portugália; Románia; Spanyolország; Svájc; Svédország; Szíria; Szlovákia;
Szlovénia; Törökország; Tunézia; Ukrajna;
A pályázatokkal kapcsolatos összes információ megtalálható a MÖB honlapján:
http://www.scholarship.hu/static/palyazatok/

A pályázatok általános benyújtási határideje: 2006. október 13.
Az ettıl eltérı pályázati határidık az egyes pályázatoknál találhatók meg.

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJ 2007-2008
A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) a 82/1997. (V.21.) Korm.
rendelettel módosított 54/1994.(IV.13.) Kormányrendelet alapján hirdeti meg az
ösztöndíjat.
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos,
gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb, fiatal szakembereinek a külföldi résztovábbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotómőhelyekben, kutatói illetve mővészeti
munkában való részvételét teszi lehetıvé. Pályázhat minden, 40 évesnél nem idısebb,
felsıoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai
tevékenységével - lehetıleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos
publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedı
képességét.
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet. Az elbírálás két
kategóriában történik:
1. pre-doktori kategória, amelyben elınyt élveznek a posztgraduális képzésben
résztvevı, disszertációjukon dolgozó Ph.D. hallgatók
2. posztdoktori kategória (Ph.D.-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett
mővészek számára)
A pályázatokat az alábbi szakmai kollégiumok bírálják el:
•

agrártudományi

•

bölcsészettudományi

•

egészségtudományi

•

mőszaki-tudományi

•

mővészeti

•

társadalomtudományi

•

természettudományi

A Magyar Ösztöndíj Bizottság és szakmai kollégiumai a pályázatok elbírálásakor
mindenekelıtt a minıség elve alapján döntenek, összhangban az Európai Unió, illetve a
kormányzatnak a Magyar Tudományos Akadémiával együttesen kialakított
tudománypolitikai prioritásaival, különös tekintettel a magyar tudomány és kultúra
eredményeihez (hungaricumok) kapcsolódó kutatásokra.
Az Ösztöndíj idıtartama 3 - 8 hónap, amely indokolt esetben, -az állami költségvetés
függvényében egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal - meghosszabbítható. Az ösztöndíj
indokolt esetben többször is megpályázható. Ebben az évben a 242 pályázóból 95 fı
átlagosan 4 hónapos tanulmányutat nyert.
Az ösztöndíj kiegészítı ösztöndíjként nem pályázható meg.
A jelentkezési határidı: 2006. november 3.
A pályázattal kapcsolatos összes információ megtalálható a MÖB honlapján:
http://www.scholarship.hu/static/palyazatok/utmutato/eotvos/

A NÉMET FELSİOKTATÁSI CSERESZOLGÁLAT (DEUTSCHER
AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST/DAAD) ÖSZTÖNDÍJAI A MAGYAR
ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG (MÖB) KEZELÉSÉBEN
•

DAAD - Hosszú kutatói ösztöndíj (1.a munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 7-10 hónapos hosszú kutatói
ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben doktoranduszoknak és fiatal
kutatóknak
•

DAAD - Kutatói ösztöndíj doktori értekezés megírására (1.c munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) teljes doktori képzésre szóló
ösztöndíja végzıs egyetemi hallgatóknak vagy egyetemi diplomával rendelkezıknek
•

DAAD - Mummert alapítványi ösztöndíj (6. munkatervi pont)

DAAD-Mummert alapítványi ösztöndíj harmad- vagy negyedéves egyetemi hallgatóknak
a közgazdaság- és mőszaki tudományok terén diploma megszerzésére az aacheni és
kölni egyetemen hazai vezetıerık képzése céljából
•

DAAD - Nyári egyetemi ösztöndíj (4. munkatervi pont)

Nyári egyetemen történı részvétel Németországban valamennyi tudományterületen.

•

DAAD - Nyári egyetemi ösztöndíj (nemzetiségi program) (4/N mtp)

Nyári egyetemen történı részvétel Németországban a DAAD magyarországi német
nemzetiségi programja keretében
•

DAAD - Ösztöndíj szakírányú továbbképzésre (2. munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 10-24 hónapos posztgraduális
ösztöndíja szakirányú továbbképzésre
•

DAAD - Ösztöndíj tanulmányok folytatására (nemzetiségi program) (5/N munkatervi
pont)

5 hónapos ösztöndíj germanisztikai tanulmányok folytatása a DAAD által kiválasztott
német egyetemen a DAAD magyarországi német nemzetiségi programja keretében
•

DAAD - Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak (8. munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 1-3 hónapos rövid kutatói
ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben volt ösztöndíjasoknak
•

DAAD - Posztdoktori kutatói ösztöndíj (1.b.2 munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 1-6 hónapos rövid kutatói
ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben posztdoktoroknak
•

DAAD - Rövid kutatói ösztöndíj (1.b.1 munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 1-6 hónapos rövid kutatói
ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben doktoranduszoknak és fiatal
kutatóknak
•

DAAD - szakdolgozat elıkészítése (3. munkatervi pont)

1-3 hónapos ösztöndíj Németországba szakdolgozat elıkészítésére
•

DAAD - szakdolgozat elıkészítése (3/N munkatervi pont)

1-3 hónapos ösztöndíj Németországba szakdolgozat
magyarországi német nemzetiségi programja keretében

elıkészítésére

Pályázati határidı: 2006. november 15.
Az ettıl eltérı pályázati határidık az egyes pályázatoknál találhatók meg.

a

DAAD

STARTRA KÉSZ
AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJÁNAK
FÕBB PÁLYÁZATI AKCIÓI
AZ EURÓPAI UNIÓ OKTATÁST TÁMOGATÓ SOCRATES ÉS A SZAKKÉPZÉST
TÁMOGATÓ LEONARDO DA VINCI PROGRAMJA 2007-TÕL MEGÚJULT
FORMÁBAN FOLYTATÓDIK, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA KERETÉBEN (LIFELONG LEARNING PROGRAMME). TEKINTETTEL
ARRA, HOGY A PROGRAM ELFOGADÁSA A 25 EU-TAGÁLLAM ÉS AZ
UNIÓS SZERVEZETEK EGYÜTTES DÖNTÉSÉT KÍVÁNJA MEG, ELKÉPZELHETÕ,
HOGY AZ ALÁBBIAKBAN VÁZOLTAKHOZ KÉPEST BIZONYOS MÓDOSÍTÁSOKKAL INDUL MAJD EL AZ ÚJ PROGRAMGENERÁCIÓ, AZONBAN JELEN
CIKK LEZÁRÁSÁNAK IDEJÉRE AZ ALAPVETÕ KÉRDÉSEKBEN MEGSZÜLETETT A
KONSZENZUS.

Pályázati Pavilon 2006. szeptember

Az LLL négy „szektoriális” programból áll, amelyek az oktatás és
képzés egy-egy területén nyújtanak majd pályázati lehetõségeket. A Comenius akció a közoktatást támogatja, egészen az
érettségi szintjéig. Az Erasmus a felsõoktatás, a Leonardo a szakmai képzés minden más, a felsõoktatáson kívül esõ szintjén és
területén, míg a Grundtvig a szakmától független felnõttkori tanulás számára biztosít forrást.
Ezen kívül létrehozták a program „transzverzális” részét is, amely
négy kulcstevékenységbõl áll. Ezek lefedik a szakmapolitikai célokat, különösen a nyelvoktatás és az új technológiák alkalmazása területén, ahol ezek kívül esnek a négy fõ pályázati
akció által támogatott tevékenységeken, gondoskodnak az eredmények hatékonyabb terjesztésérõl, és a Jean Monnet programon keresztül támogatják az európai integráció megvalósulását az oktatás és képzés területén.
A pályázatok konkrét célja, hogy a programban részt vevõ, az
adott oktatási szinten tanuló diákoknak, hallgatóknak, pedagógusoknak, oktatási szolgáltatóknak és döntéshozóknak több és
jobb mobilitási lehetõségük legyen a következõ tevékenységekben való részvételre:
"
egyéni mobilitás oktatóknak vagy tanulóknak;
partnerségek (nemzetközi együttmûködés két vagy több kü"
lönbözõ országban mûködõ oktatási intézmény között) –
ezek jellemzõen decentralizált, azaz nemzeti szinten kezelt
pályázatok;
többoldalú projektek (nemzetközi intézményi együttmûkö"
dés, de a hangsúly a projekt konkrét eredményén, termékén
van) – ezek jellemzõen centralizált, azaz európai szinten kezelt pályázatok;
tematikus szakmai hálózatok (nagy létszámú, sok európai
"
ország részvételével zajló, más intézmények által létrehozott
együttmûködések támogatása, a jó gyakorlatok összegyûjtésére és terjesztésére).
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COMENIUS PROGRAM
A Comenius a közoktatásban részt vevõ tanulókat, közoktatási
intézményeket, pedagógusokat és az iskola más dolgozóit célozza meg, valamint civil szervezeteket, kutatóintézeteket, a helyi, regionális, nemzeti szinten mûködõ, a közoktatás mûködtetésével foglalkozó személyeket és intézményeket, valamint a
pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó
testületeket.
A program a tagállamok közoktatási intézményei közötti nemzetközi együttmûködések megvalósítását támogatja, célja, hogy
2013-iig legalább 3 millió tanulót vonjanak be a programba.
Ennek érdekében négyféle tevékenységtípus megvalósítását támogatja 2007-tõl.

! Egyéni

"

#

$

és csoportos mobilitásra a Comenius program költségvetésének legalább 80 %-át kell majd fordítani (tanulók
és pedagógusok csereutazása; tanulók külföldi tanulmányútja, illetve tanárok külföldi szakmai gyakorlata vállalkozásoknál; pedagógusok külföldi szakmai továbbképzése;
tanulmányutak és elõkészítõ látogatások a mobilitási és a
nemzetközi együttmûködési projektekhez; tanárok és tanárjelöltek külföldi szakmai gyakorlata).
Nemzetközi iskolai együttmûködések (Comenius iskolai projektek: közös tanulási projektek iskolák között; Comenius régió partnerségek: a közoktatás bármely területéért felelõs
szervezetek közötti együttmûködés, a regionális együttmûködés elõmozdítása érdekében).
Többoldalú projektek (az innováció és a jó gyakorlatok létrehozása vagy átvétele érdekében indított projektek, amelyek
hozzájárulnak az oktatási rendszerek fejlesztéséhez, különösen a tanárképzés és -továbbképzés területén).
Hálózatok létrehozása és mûködtetése.

ERASMUS PROGRAM
Az Erasmus program a felsõoktatást célozza meg, ezen belül a
hallgatókat, a felsõoktatási intézményeket, illetve azok oktatóit,
trénereit és egyéb oktatási személyzetét, civil szervezeteket, kutatóintézeteket, a helyi, regionális, nemzeti szinten mûködõ, a felsõoktatás mûködtetésével foglalkozó köz- vagy magánintézményeket, valamint a pályaorientációs és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó testületeket.
A program konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minõségének a javítása úgy,
hogy 2012-rre az Erasmus hallgatók száma elérje a 3 milliót
(az Erasmus korábbi szakaszaival együttesen).
Az Erasmus a következõ tevékenységtípusok megvalósítását
támogatja majd:
! Egyéni mobilitás
" hallgatói ösztöndíjak tanulási vagy képzési céllal egy másik EU-tagálllam felsõoktatási intézményében, illetve szakmai gyakorlatok1 vállalatoknál, képzõközpontokban, kutatóintézetekben vagy más szervezeteknél;
" oktatói mobilitás egy másik EU-tagállam felsõoktatási intézményében oktatás céljából vagy képzési céllal;
" a felsõoktatási intézmények egyéb munkatársainak és vállalatok munkatársainak mobilitása tanítási, képzési céllal;
" többoldalú intenzív programok szervezése.
Az Erasmus költségvetés legalább 80%-át kell majd mobilitásra
fordítani.
" Többoldalú projektek, amelyek az innováció és a jó gyakorlatok átvétele érdekében hozzájárulnak a felsõoktatás
fejlesztéséhez.
# Tematikus szakmai hálózatok.

A Leonardo program jelenlegi, népszerû pályázattípusai tovább
folytatódnak, a támogatható tevékenységek a következõk lesznek:
! Mobilitás
A külföldi szakmai gyakorlatok, illetve a tanárok és oktatók,
humánerõforrás-fejlesztési szakemberek külföldi továbbképzését szolgáló csereprogramok támogatása még hangsúlyosabbá válik, a teljes Leonardo költségvetés 60%-át teszi majd
ki a mobilitás.
" Kísérleti projektek
Megújult formában folytatódnak a fejlesztõ típusú, a szakképzési innovációt támogató projektek. A másutt bevált modellek adaptálását elõsegítõ ún. innovációtranszfer pályázattípusok nemzeti hatáskörbe kerülnek, míg az európai szinten
újítást jelentõ innovációfejlesztések az Európai Bizottság hatáskörében maradnak.
# Tematikus hálózatok
$ Partnerségek
2008-tól új pályázattípussal, a Comenius és Grundtvig jelenlegi szakaszában már bevált, az intézmények közötti együttmûködést és tapasztalatcserét támogató tevékenységtípussal
egészül ki a pályázati lehetõségek sora.

GRUNDTVIG PROGRAM
A Grundtvig a felnõttoktatás szereplõit célozza meg, ezen belül
a felnõtt tanulókat, a felnõttek számára tanulási lehetõségeket
nyújtó intézményeket és szervezeteket, ezek oktatóit és egyéb
munkatársait. A célcsoportba tartoznak még a felnõttoktatásban
érdekelt egyesületek és képviselõk, a pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadással vagy tájékoztatással foglalkozó testületek,
a helyi, regionális, nemzeti szinten mûködõ, a felnõttoktatás
mûködtetésével foglalkozó intézmények, kutatóintézetek.
A program célja, hogy a felnõttoktatásban részt vevõk mobilitási
létszáma 2013-rra elérje az évi 7000 fõt.

1 Ezt korábban a Leonardo da Vinci program támogatta.
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LEONARDO DA VINCI PROGRAM
A Leonardo a felsõoktatáson kívüli szakképzés együttmûködési
programja. Célcsoportját a szakképzésben tanulók, illetve a tanárok és oktatók, a képzõintézmények és a tanári, tanulói, szülõi
szervezetek jelentik, a munkaerõ-piaci szereplõkkel, vállalkozásokkal, munkaadói és munkavállalói szervezetekkel, kamarák-

kal, pályatanácsadással foglalkozó szervezetekkel, kutatóintézetekkel és a helyi, regionális, illetve nemzeti szintû szakmapolitikai
döntéshozókkal együtt. A célcsoporthoz tartoznak a felsõoktatási
intézmények és a nonprofit szervezetek is.
A program célja a szakképzés minõségének fejlesztése és az
innováció támogatása, a szakképzés vonzóvá tétele, és a munkavállalók, illetve gyakornokok mobilitásának elõsegítése.
A program célul tûzi ki, hogy 2013-rra évi 80 000 fõre emelked jen a külföldi szakmai gyakorlaton résztvevõk száma, ami lényegében a mostani szint megduplázását jelenti.

A Grundtvig programban a következõ tevékenységtípusokat támogatják majd:
! Egyéni mobilitás (pl. tanulmányutak, látogatások, tanáraszszisztensi ösztöndíjak2, a felnõttoktatásban részt vevõk csereutazása, ide értve az oktatókat is), különösen a nemzetközi
együttmûködések és projektek keretében.
" Partnerségek (a korábbi Grundtvig Tanulási Kapcsolatok
projektek tartoznak ide).
A Grundtvig költségvetésének legalább 55%-át kell majd
mobilitásra és partnerségekre fordítani.
# Többoldalú projektek (az innováció és a jó gyakorlatok átvételével hozzájárulnak a felnõttoktatási rendszerek fejlesztéséhez).
$ Tematikus hálózatok.
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TRANSZVERZÁLIS PROGRAM
A transzverzális program ösztönözni kívánja az európai együttmûködést azokon a területeken, amelyek egynél több szektoriális programot érintenek, és hozzá kíván járulni a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek átláthatóságához, minõségük javításához.
A program konkrét céljai és a támogatott tevékenységtípusok a
következõk:
! az európai szintû politikafejlesztés és együttmûködés támogatása az egész életen át tartó tanulás terén („Oktatás és
képzés 2010” munkaprogram, a bolognai és koppenhágai
folyamat és azok utódai) – egyéni mobilitás, többoldalú projektek és hálózatok tevékenységtípus keretében;
" összehasonlítható adatok, statisztikák és elemzések biztosítása az egész életen át tartó tanulás politikája fejlesztésének
alátámasztására – tanulmányok és összehasonlító kutatás,
mutatók és statisztikai felmérések kidolgozása, Eurydice
Naric, Ploteus, Europass;
# a nyelvtanulás elõmozdítása és a tagállamok nyelvi sokszínûségének támogatása – többoldalú projektek az új nyelvtanulási segédanyagok és tanártovábbképzõ kurzusok kidolgozására;
$ az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKTalapú innovatív tartalom, a szolgáltatások, a módszertan és
a gyakorlat fejlesztésének támogatása – többoldalú nemzetközi projektek, hálózatok;
% az Egész életen át tartó tanulás program eredményeinek
széles körû terjesztése és hasznosítása – egyoldalú és nemzeti projektek, többoldalú nemzetközi projektek a már lezárt
projektek eredményeinek a hasznosítására, referenciaanyagok létrehozása.
2 Ezt a Comenius program is támogatja
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JEAN MONNET PROGRAM
A Jean Monnet programban rész vehetnek az Unió területén felsõoktatásban részt vevõ hallgatók és kutatók, valamint az európai integráció kérdéseivel foglalkozó, az EU-n belüli és kívüli
kutatóközpontok és szervezetek.
A program az európai integrációs tanulmányokkal kapcsolatos
kutatásban való kiválóságra ösztönöz, bõvíti az integráció kérdéseivel kapcsolatos ismereteket, és erõsíti a tudatosságot az erre
szakosodott felsõoktatási szakemberek, valamint általánosságban az európai polgárok körében. Támogatja az európai integráció kérdéseivel foglalkozó kulcsfontosságú európai intézményeket, valamint az oktatás és képzés területén tevékenykedõ,
kiváló minõséget képviselõ európai szövetségek fennállását.
A tevékenységek a következõ formákban valósulhatnak meg:
! Egyoldalú és nemzeti projektek (Jean Monnet tanszékek,
kiválósági központok és tanítási modulok).
" Az európai integrációra szakosodott professzorok és más, a
felsõoktatásban dolgozó oktatók, valamint kutatók szövetségeinek vagy fiatal kutatóknak a támogatása.
# A Közösséghez kapcsolódó tájékoztatási és kutatási tevékenységek az európai integráció folyamatáról szóló vita,
reflexió és ismeretek ösztönzése céljából.
$ Többoldalú projektek és hálózatok, amelyek magukban foglalhatják többoldalú kutatócsoportok létrehozásának támogatását az európai integráció területén.
% Mûködési támogatás az európai érdekeket szolgáló intézményeknek: Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (College of
Europe); Európai Egyetemi Intézet, Firenze; Európai Közigazgatási Intézet, Maastricht; Európai Jogi Akadémia, Trier.
AZ ÚJ PROGRAM INDÍTÁSA
Annak érdekében, hogy az új program 2007. január 1-jjétõl
elindulhasson, a politikai döntéshozatallal párhuzamosan
zajlik a program operatív elõkészítése. 2006 novemberére
várható az Európai Parlament és az Európai Tanács programot szentesítõ határozatának hivatalos elfogadása. Ekkorra informálisan megszületik az új pályázati dokumentáció
(pályázati felhívás, ûrlapok, útmutatók) és megkezdõdhet a
pályázók felkészítése. A pályázati felhívás hivatalos közzététele 2007 februárjára, az elsõ beadási határidõk 2007
áprilisára várhatók.
A Tempus Közalapítvány folyamatosan beszámol az új program bevezetésével kapcsolatos tudnivalókról és 2006
novemberében információs rendezvénysorozatot indít a pályázók felkészítésére. "

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KURUCZ Katalin, katalin.kurucz@tpf.hu és
TORDAI Péter, peter.tordai@tpf.hu

AZ OSZTRÁK-MAGYAR AKCIÓ ALAPÍTVÁNY (OMAA)
KURATÓRIUMÁNAK ÖSZTÖNDÍJAS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány az osztrák Képzési, Tudományos és Kulturális
Minisztérium és a magyar Oktatási Minisztérium által rendelkezésre bocsátott
pénzeszközökbıl a két ország felsıoktatási intézményei felsıbb évfolyamos
hallgatóinak, különösen PhD–hallgatóknak és a felsıoktatásban oktatóknak tanulmányi
és kutatói ösztöndíjakat bocsát rendelkezésre osztrák és magyar egyetemeken és
fıiskolákon.
Az ösztöndíjasok kiválasztása a benyújtott pályázati dokumentumok alapján az
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány vegyes Ösztöndíjas Albizottsága által történik, a
Kuratórium jóváhagyásával.

Az ösztöndíj tartalma magyar ösztöndíjasoknak Ausztriában:
•

havi ösztöndíj, amelybıl a tartózkodás összes költsége fedezendı:
o

hallgatók és diplomával rendelkezık számára: 940,- €

o

doktori címmel rendelkezı diplomások számára: 1.040,- €

Az ösztöndíjasok tandíjat nem fizetnek, és egyszeri ösztöndíj-kiegészítésben (Ft)
részesülnek, amelyet az Akció iroda folyósít.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjas pályázatait kizárólag ONLINE
lehet benyújtani, az alábbi honlapcímen: www.scholarships.at
(Papíron beadott pályázatot semmilyen esetben sem fogadunk el.) A beadott
pályázatokról az alábbi határidıkig várható értesítés a döntésrıl a fenti AH-Plus
rendszeren keresztül

Beadási határidı
Március 15.
Május 15.
Október 15.
December 15.

Értesítés a döntésrıl
Május végéig
Július közepéig
December közepéig
Február közepéig

Pályázhatók:
•

Kutatói ösztöndíj PhD hallgatók számára /I.1/

•

Rövid kutatói tartózkodások felsıbb évfolyamos hallgatóknak diplomaírás
céljából /I.2/

•

Felsıoktatási intézmények oktatóinak szóló tudományos, kutatási ösztöndíjak /II./

•

Felsıoktatási intézmények oktatóinak, kutatóinak az osztrák-magyar
kapcsolatokat ápoló, ismételt ösztöndíja /III./

•

Nyári nyelvtanfolyami ösztöndíjak Ausztriában /IV./

•

Nyári nyelvtanfolyami ösztöndíjak Magyarországon az Osztrák-Magyar Akció
Alapítvány támogatásával /V./

•

Bewerbungsausschreibung auf Förderung von Dissertationsnetzwerken –
Disszertációs hálózati pályázatok /VI./

•

Posztgraduális ösztöndíj az Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetemre felvételizı
hallgatóknak 2006/2007

Hallgatói ösztöndíjas pályázati lehetıségek
a DREZDAI TECHNISCHE UNIVERSITÄT-en
(TU)
az ALTANA/Herbert-Quandt-Stiftung támogatásával
2007/2008. tanév

A tanév kezdete: 2007. október 1.
A pályázatokkal kapcsolatosan bıvebb felvilágosítást

Dr. BASSOLA PÉTER egyetemi tanár,
az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének vezetıje nyújt fogadóóráján:
szerdán 15-16 h között a 4249-es melléken vagy személyesen.

A
TU Dresden-re vonatkozó egyéb információ megtalálható a következı
honlapon:
http://www.tu-dresden.de/
A pályázatok leadásának határideje: 2006. október 31. (kedd) 12.00
helye:
Szegedi Tudományegyetem
Balogné Molnár Gabriella külügyi igazgató
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Rektori Hivatal, Szeged, Dugonics tér 13.

(A pályázatok eredményeirıl a jelentkezık várhatóan 2007. március végéig kapnak
értesítést.)
A részletes kiírást lásd a következı oldalon!

Hallgatói ösztöndíjas pályázati lehetıségek
a DREZDAI TECHNISCHE UNIVERSITÄT-en
az ALTANA/Herbert-Quandt Stiftung támogatásával
2007/2008. tanév
HALLGATÓI PÁLYÁZATI LEHETİSÉGEK

I. Részképzıs tanulmányok: itthon is beszámítható ill. a Szegedi
Tudományegyetem kínálatából hiányzó, kurzusokat kiegészítendı tanulmányok
vagy német diplomát nyújtó képzés. Az ösztöndíj összege: 630,- EUR/hó.
Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A jelentkezés feltételei:
a) A tanulmányok idıtartama: min. 1 szemeszter, diplomaszerzés esetén max. 4
szemeszter.
Elınyben részesülnek a hosszabb idıre pályázók.
b) az ösztöndíj megkezdésekor legalább III. évfolyamos, a Szegedi
Tudományegyetemre beiratkozott bármilyen szakos hallgató.
c) német nyelvtudás, legalább középfokú állami, vagy Goethe Intézetnél szerzett
nyelvvizsga. (Hosszabb tanulmányút esetén a TU német nyelvtanfolyamot is
biztosít az ösztöndíj idıtartama alatt.)
Pályázati anyag (két példányban kérjük leadni):
1. a mellékelt pályázati őrlap kitöltve,
2. ajánlás (német nyelven),
3. külön lapon benyújtott részletes önéletrajz (német nyelven),
4. érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és annak német fordítása
5. a TU-n tervezett tanulmányok részletes leírása (2-3 oldal)
6. hitelesített indexmásolat és annak német fordítása,
7. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (legalább középfokú állami, vagy Goethe
Intézetnél szerzett nyelvvizsga),
8. a Tanulmányi Osztály igazolása a beiratkozásról,
9. fotó.

II. Diplomával rendelkezık illetve doktoranduszok részére kiegészítı képzés.
Max. idıtartam: 1 év.
Az ösztöndíj összege: 715,- EUR/hó
Pályázati anyag (két példányban kérjük leadni):
1. a mellékelt pályázati őrlap kitöltve,
2. ajánlás (német nyelven), doktoranduszok esetében legalább két darab
3. külön lapon benyújtott részletes önéletrajz német nyelven,
4. érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és annak német nyelvő fordítása
5. hitelesített index- és diplomamásolat és azok német nyelvő fordítása,
6. tanulmányi munkaterv ill. a TU-n tervezett tanulmányok, tudományos
tevékenység részletes leírása ( német nyelven, 2-3 oldal),
7. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (legalább középfokú állami, vagy Goethe
Intézetnél szerzett nyelvvizsga),
8. doktoranduszok esetében a TU doktori témavezetıjének fogadónyilatkozata
9. fotó.

III. Posztdoktori ösztöndíjak 35 év alattiak részére.
Max. idıtartam: 1 év.
Az ösztöndíj összege: 925 EUR,-/hó.
Pályázati anyag (két példányban kérjük leadni):
1. a mellékelt pályázati őrlap kitöltve,
2. külön lapon benyújtott részletes önéletrajz német nyelven,
3. érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és német nyelvő fordítása,
4. diploma hitelesített másolata és német nyelvő fordítása,
5. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (legalább középfokú állami, vagy Goethe
Intézetnél szerzett nyelvvizsga),
6. doktori témára tett javaslat,
7. a TU doktori témavezetıjének fogadónyilatkozata,
8. referenciák (2)
9. fotó.

Megjegyzés: A bizonyítványokat és azok fordításait a Német Nyelvészeti Tanszék
hitelesíti az eredeti példányok alapján.

MAGYAR-ARGENTIN TÉT 2007-2008
http://www.nkth.gov.hu/
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (2) c)
alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és
az Argentin Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai
együttmőködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A
támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – argentin kormányközi TéT együttmőködési
program keretében történik
Támogatást kaphatnak azok a belföldi székhelyő jogi személyek, vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok a magyarországi állandó
lakóhellyel rendelkezı természetes személyek, akik belföldi székhelyő jogi személyek, vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek
pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek
vagy akik a természet-, az orvos-, a mezıgazdasági és a mőszaki tudományok területén
tervezik az együttmőködést.
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a belföldi székhelyő jogi személy,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, magyarországi állandó
lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy amely csıdeljárás, felszámolási eljárás,
végelszámolás alatt áll; adott pályázat megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy
megtévesztı adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki
felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatokkal szemben
60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
A pályázatokat
legkésıbb 2006. október 31-i feladási határidıvel kérjük az alábbi címre postán beküldeni:

TéT Alapítvány, Budapest, Pf. 38, 1255
A borítékra kérjük ráírni:
Magyar-argentin pályázat
A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

Kiíró:
Pályázat címe:
Pályázhatnak:
Beadási határidı:

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Felhívás a magyar felsıoktatási intézményekhez
A tanulmány vagy kiadvány szerzıi jogait birtokló egyén vagy
intézmény.
2006. október 18.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kiemelkedı jelentıséget tulajdonít annak,
hogy a magyarországi felsıoktatási intézményekben tanuló sok ezer hallgató megfelelı szintő
tájékoztatást kapjon az európai uniós kérdésekrıl. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a magyar
kutatóhelyek jól ismerjék egymás eredményeit.
Ennek jegyében meg kívánjuk teremteni a lehetıséget arra, hogy néhány egyetemi kiadvány és
tanulmány a Képviselet segítségével kerüljön publikálásra. Természetesen olyan kiadványok és
tanulmányok jöhetnek szóba, amelyek tárgya szorosan kapcsolódik az Európai Unióhoz.
Elsısorban olyan témajavaslatokat várunk, amelyek egy-egy aktuális EU-s vagy Bizottsági
kezdeményezést, politikát, vagy ezekhez kötıdı vitát járnak körül, illetve Magyarország uniós
tapasztalataihoz közvetlenül kapcsolódnak. Kiemelt hangsúlyt kapnak a témajavaslatok
értékelése során az általános érdeklıdésre számot tartó hiánypótló kiadványok és tanulmányok,
valamint azok, amelyeket több felsıoktatási intézmény is használ kiegészítı szakirodalomként.
Javasolni lehet tanulmányt, vagy akár teljes önálló kiadványt is. A kiválasztott tanulmányok egy
kiadványkötetben más tanulmányokkal együtt kerülnek publikációra.
Javasolni lehet még publikálásra nem került, de nyomdakész kiadványt és tanulmányt, illetve
amely sikeres kiadását követıen mára hiánycikké vált.
Javaslatot kizárólag a tanulmány vagy kiadvány szerzıi jogait birtokló egyén vagy intézmény
tehet.
Témajavaslatokat folyamatosan lehet tenni, melyek elbírálása a rendelkezésre álló költségvetés
függvényében rendszeres idıszakonként történik. Elsınek a 2006. október 18. 16 óráig
beérkezı pályázatok kerülnek elbírálásra.
A pályázatokat, amelyeknek tartalmaznia kell a teljes kiadandó kiadványt vagy tanulmányt a
következı címre kell eljuttatni: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, 1052 Budapest,
Deák Ferenc utca 15., vagy elektronikus formában az andrea.szilagyi@ec.europa.eu címre.
További információ kérhetı Szilágyi Andreától a 06-1-209-9753 telefonon.

A KÜLÜGYI TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJÜK SZERINT

Határidõ:

Pályázat:

Forrás:
KT 382.

2006. okt. 31.
2006. okt. 31.

A
Magyar
Ösztöndíj
Bizottság
pályázatai
külföldi
tanulmányutakra és nyári egyetemen való részvételre
2007/2008
Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai
Pályázati felhívás Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzuson való
részvételre 2006/2007
Pályázat Európai Unió-s témájú kiadványok és tanulmányok
publikálására
Pályázati felhívás Socrates / Erasmus akcióban részt vevı
fogyatékossággal élı vagy tartósan beteg hallgatók és oktatók
kiegészítı pénzügyi támogatására
A Quandt Stiftung drezdai ösztöndíjai
Magyar-argentin TÉT együttmőködés

2006. nov. 01.
2006. nov. 03.
2006. nov. 15.
2006. nov. 15.

Mellon Postdoctoral Fellowships in India
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
Szlovákiai ösztöndíjak hallgatók és kutatók számára
A DAAD németországi ösztöndíjai

KT 381.
KT 382.
KT 381.
KT 382.

2006. dec. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

2007. márc. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

2007. máj. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

folyamatos
folyamatos
folyamatos

Roman Herzog Research Scholarship /Humboldt Ösztöndíj/
KT 354.
Amerikai-magyar kutatók projekt-együttmőködése, mobilitása
KT 368.
Közép-kelet-európai országok és Kanada partnerkapcsolatainak KT 375.
elısegítésére utazástámogatás (Partnerships for Tomorrow II.)

2006. okt. 13.
2006. okt. 15.
2006. okt. 18.
2006. okt. 18.
2006. okt. 31.

KT 382.
KT 382.
KT 382.
KT 382.
KT 382.
KT 382.

