
Külügyi Tájékoztató 
 

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igaz gatósága 
384. szám – 2007. május 07. 

 

A Külügyi Tájékoztató internetes változata megtalál ható a  
http://www.u-szeged.hu/kulugy/kultaj.html címen. 

 
 

 
• TÉT  KÉTOLDALÚ KUTATÓI EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK (http://www.nkth.gov.hu/) 

o magyar-romániai 2007. júl. 16.  
o magyar-portugál 2007. júl. 17.  

 

• A  NÉMET SZÖVETSÉGI K ÖZTÁRSASÁG B UNDESTAGJÁNAK  TANULMÁNYI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA A 2008.  ÉVRE :  Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) 
(http://www.aia.hu-berlin.de/int/parlprakt/ips_html)  2007. máj. 31.   

 
• FREIE UNIVERSITÄT B ERLIN :  INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY (FUB IS)  10 

scholarships for students from accredited universities in Central and Eastern Europe 
 2007. máj. 15.  

 
• UNIVERSITÄT L EIPZIG ,  15TH FRENCH SUMMERSCHOOL IN L EIPZIG :  25 scholarships 

for students from accredited universities in Central and Eastern Europe  
(http://www. uni-leipzig.de/~frzsouni/)  2007. jún. 30.  

 
•  MIB  SCHOOL OF MANAGEMENT ,  TRIESTE :  SCHOLARSHIPS FOR CITIZENS OF CEE  

(http://www.mib.edu/) 
o  MBA in International Business   2007. jún. 18.  
o  International Master in Tourism & Leisure  2007. aug. 19.  
o  Master in Insurance and Risk Management:   2007. okt. 31.  

 
 
 
• A következ ı tájékoztatók megtalálhatók az NKI-n:    
� University of Bath: MSc in Advanced Management Practice 

(http://www.bath.ac.uk/management ) 
� Universität Basel, Europa Institut: Master of Advanced European Studies 

(http://www.europa.unibas.ch/ ) 
� Universität Bonn: Master of European Regulation of Network Industries (Law and Economics 

of Network Industries) (MERNI) (http://www.merni.net/ ) 
� Justus-Liebig-Universität Gießen: International Summer Course  
� University of Bedfordshire: Summer School 2007 ( http://www.beds.ac.uk/summerschool/ ) 
� European University College: Master of European Business and Business Administration  

( http.//www.ehsal.be/english/ ) 
 

• A Külügyi Tájékoztatóban megjelent aktuális pályázatok beadási határidejük szerint  
 



 

MAGYAR-ROMÁNIAI TÉT 2008-2009 
 

    
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 Románia közötti kormányközi t udományos és 
technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési projektek 
kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar 
– romániai kormányközi TéT együttmőködési program keretében történik. 
 

Támogatást kaphatnak:  Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb.), piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı 
non-profit szervezetek, 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 m őszaki 
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 2007. július 16-i  feladási határidıvel kérjük az alábbi címre postán 

beküldeni:  

TéT Alapítvány 
Budapest 

Pf. 38 
1255 

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-romániai pályázat  

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.  

A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezıbe 
szíveskedjenek beírni a „RO” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
sandor.szigeti@nkth.gov.hu  

 

MAGYAR-PORTUGÁL TÉT 2008-2009 



  
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 Portugália közötti kormányköz i tudományos és 
technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési projektek 
kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar 
– portugál kormányközi TéT együttmőködési program keretében történik. 
 

Támogatást kaphatnak:  Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb.), piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı 
non-profit szervezetek, 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 m őszaki 
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 2007. július 17-i  feladási határidıvel kérjük az alábbi címre postán 

beküldeni:  

TéT Alapítvány 
Budapest 

Pf. 38 
1255  

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-portugál pályázat  

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.  

A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezıbe 
szíveskedjenek beírni a „PT” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
sandor.szigeti@nkth.gov.hu 

 

 
INTERNATIONALES PARLAMENTS-STIPENDIUM (IPS) 

 



 

Der Deutsche Bundestag gibt in Zusammenarbeit mit den Berliner Universitäten ca. 115 
qualifizierten, politisch interessierten jungen Menschen aus 25 Ländern eine weltweit 
einmalige Gelegenheit, politische Entscheidungsprozesse kennen zu lernen und 
praktische Erfahrungen im Bereich der parlamentarischen Arbeit zu sammeln. 

Ziel des Programms ist es, das Interesse junger Menschen an Demokratie und 
Gesellschaft zu erhöhen, sie zur Teilnahme am demokratischen Leben zu ermutigen 
und zu begeistern. Das Internationale Parlaments-Stipendium (IPS) ist eine langfristige 
Investition in die Festigung demokratischer Werte und Toleranz sowie in die Förderung 
kultureller Vielfalt und friedlichen Zusammenlebens in Europa. 

Das Internationale Parlaments-Stipendium richtet sich an junge 
Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen aus folgenden Ländern: 

Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, 
Estland, Georgien, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, 
Polen, Rumänien, Russland, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ukraine, Ungarn, USA 

 

Das vom Deutschen Bundestag finanzierte und gemeinsam mit der Freien Universität 
Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin 
jährlich durchgeführte Programm gibt über 90 qualifizierten, politisch interessierten 
jungen Menschen die Möglichkeit, während eines 5-monatigen Aufenthaltes in Berlin 
das parlamentarische Regierungssystem Deutschlands kennen zu lernen. 

Ziel des Programms ist es, zur Qualifizierung künftiger Führungskräfte in der 
internationalen Beziehungen und somit zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen den Nationen beizutragen. 

Das Programm wird gemeinsam von der Verwaltung des Deutschen Bundestages, der 
Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität 
durchgeführt. 

Programmbeschreibung, Bewerbungsvoraussetzungen und Termine finden Sie auf den 
Seiten des Deutschen Bundestags. 

http://www.bundestag.de/jugend/ausprog/ips/index.html 

Interessenten aus den USA können sich direkt wenden an: 

Ansprechpartner: Ulrike Schenkelberg 

Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung Internationales 

Hauptgebäude, HG 2070a 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

Telefon: (++49 [0] 30) 2093-2361  Fax: (++49 [0] 30) 2093-2780 

E-mail: ulrike.schenkelberg@uv.hu-berlin.de 

 



 



 



FRANZÖSISCHE SOMMERUNIVERSITÄT 2007 
http://www.uni-leipzig.de/~frzsouni/  

 
 

Interkulturelle und sprachliche Weiterbildung 

Sie wollen Ihre Französischkenntnisse vertiefen, Spaß beim Lernen haben und sind an 
französischer Kultur interessiert? Dann ist die Französische Sommeruniversität vom 27. August 
bis 7. September 2007  in Leipzig genau das Richtige für Sie. Dieser Fortgeschrittenenkurs gibt 
Ihnen die Möglichkeit, Ihre Sprachfähigkeiten zu erweitern und sich gleichzeitig mit der 
französischen Gesellschaft und ihrer Kinokultur auseinanderzusetzen. 
 
 

Die Sommeruniversität bietet Ihnen:  

• zwei Wochen Intensivsprachkurs, 
• vier thematische Workshops, 
• Veranstaltungen und Diskussionen mit Experten zum französischen Film, 
• Exkursionen und ein kulturelles Programm, 
• 25 Stipendien für Studierende der mittel- und osteuropäischen Länder, 
• ein Zertifikat für aktive Teilnahme, anerkannt durch die Französische Botschaft und die 

Universität Leipzig. 

 

Für Studierende besteht, bei aktiver und regelmäßiger Teilnahme, die Möglichkeit, 5 ECTS-
Punkte  für den erfolgreichen Abschluss der Sommeruniversität zu erhalten.  

Die Sprachausbildung erfolgt durch die Methode der "simulation“, die zur Schaffung einer 
fiktiven Welt einlädt. Unter dem Aspekt Kino erhalten Sie in Rollenspielen eine neue Identität 
und erfüllen diese mit Leben, dabei erweitern Sie Ihr Vokabular und üben grammatische 
Besonderheiten. 
 
Die Französische Sommeruniversität am Frankreich-Zentrum der Universität Leipzig richtet sich 
an Studierende aller Fachrichtungen, an Französischlehrkräfte, an Berufstätige, an Abiturienten 
sowie an alle, die an der französischen Sprache und Kultur interessiert sind und über gute bis 
sehr gute Französischkenntnisse verfügen. 

 

Formation en langue et civilisation  
Vous voulez apprendre et communiquer en français et la civilisation française vous intéresse ? 
L'Université d'été française de 27 août au 7 septembre 2007  à Leipzig semble alors faite pour 
vous. Elle vous donnera la possibilité d'améliorer votre niveau de langue et en même temps 
d'enrichir votre formation culturelle sur la société française, notamment sa culture 
cinématographique. 
 
 

L'Université d'été vous propose :  

• deux semaines de cours de langue intensifs, 
• quatre ateliers thématiques différents, 
• un programme de conférences et de débats 
• ayant pour sujet le cinéma, 
• diverses excursions et activités culturelles, 
• 25 bourses pour les étudiants des pays de l'Europe de l'Est, 
• un certificat de réussite reconnu par l'Ambassade de France et l'Université de Leipzig. 

En cas de participation active et régulière, les cours de l'université d'été peuvent être validés 



pour 5  ECTS.  

L'enseignement de langue se fait à travers la méthode de la « simulation », qui vous invite à 
imaginer et mettre en place un monde fictif relatif à l'univers du cinéma. Vous prenez, par les 
jeux de rôles, une nouvelle identité et enfin bien-sûr une autre langue maternelle, le Français. 
 
L'Université d'été française de Leipzig s'adresse aux personnes qui pratiquent le français dans 
leur vie professionnelle, aux bacheliers, à tous les étudiants et aux enseignants de français. 
D'une manière générale, la simulation peut concerner tous ceux qui possèdent une bonne 
maîtrise de la langue française et qui aiment la langue et la civilisation française. 

 

  



 



 



 



A KÜLÜGYI TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT 
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJÜK SZERINT 

 

Határid ı: Pályázat: Forrás: 
   
2007. máj. 15.  Magyar-osztrák TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
2007. máj. 15.  Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai KT 382. 
2007. máj. 15.  Freie Universität Berlin: International Summer University 

(FUBiS) 10 scholarships for students from accredited 
universities in Central and Eastern Europe 

KT 384. 

2007. máj. 31.  Német parlamenti gyakorlat KT 384. 
   
2007. jún. 08.  Magyar-cseh TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
2007. jún. 15.  Universität Leipzig, 15th French Summerschool in Leipzig: 25 

scholarships for students from accredited universities in Central 
and Eastern Europe 

KT 384. 

2007. jún. 18.  MIB School of Management, Trieste: Scholarships (MBA in 
International Business) 

KT 384. 

   
2007. júl. 16.  Magyar-román TÉT kutatói együttmőködés KT 384. 
2007. júl. 17.  Magyar-portugál TÉT kutatói együttmőködés KT 384. 
   
2007. aug. 19.  MIB School of Management, Trieste: Scholarships 

(International Master in Tourism & Leisure) 
KT 384. 

   
2007. okt. 31.  MIB School of Management, Trieste: Scholarships (Master in 

Insurance and Risk Management) 
KT 384. 

   
folyamatos Roman Herzog Research Scholarship /Humboldt Ösztöndíj/ KT 354. 
folyamatos  Amerikai-magyar kutatók projekt-együttmőködése, mobilitása KT 368. 
folyamatos Közép-kelet-európai országok és Kanada partnerkapcsolatainak 

elısegítésére utazástámogatás (Partnerships for Tomorrow II.) 
KT 375. 

 
 


