
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OROSZORSZÁGI RÉSZKÉPZÉSRE A 2011/2012-ES TANÉV II. FÉLÉVÉBEN 

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az Magyar Ösztöndíj Bizottság meghirdeti a 2011/2012-es tanév II. félévére magyar 

állampolgárságú, az első államilag finanszírozott diplomájukat szerző nappali tagozatos orosz szakos, illetve más szakos, de 

orosz nyelvet tanuló hallgatók részére a részképzés lehetőségét a moszkvai Puskin Intézetben és a szentpétervári Herzen 

Egyetemen. 

A nyertes pályázók a részképzés idejére tandíjmentességet, ösztöndíjat, útiköltségtérítést, illetve a fogadó ország hallgatóival 

azonos térítési feltételek mellett kollégiumi elhelyezést kapnak. 

PÁLYÁZHATÓ LÉTSZÁM A TANÉV II. FÉLÉVÉBEN:  

Moszkva, Puskin Intézet     

6.6 munkatervi pont 

3 hónap (2012.03.01-05.31)  20 fő  nem orosz szakosok számára 

        

 6.5 munkatervi pont  

4 hónap  (2012.02.01 – 05.31)  15 fő  orosz specializációjú szlavisztika szakos vagy orosz  minor szakos                 

BA szintű hallgatók számára               

Szentpétervár, Herzen Egyetem    

6.7 munkatervi pont 

4 hónap (2012.02.09-06.10)   15 fő  felsőbb éves (MA vagy osztatlan) orosz             

filológiai tanulmányokat folytató hallgatók számára 

A PÁLYÁZÁS MÓDJA, DÖNTÉS A PÁLYÁZATOKRÓL: 

A hallgatóknak a pályázatukat az intézményük orosz nyelvi tanszékéhez vagy idegen nyelvi lektorátusához kell benyújtaniuk, 

amely azokat rangsorolja. A rangsorolt pályázatokat a Magyar Ösztöndíj Bizottság bírálja el. Az ösztöndíjas helyek intézmények 

közötti arányát a MÖB állapítja meg az intézményi rangsorok figyelembevételével. 

Fontos tudnivaló, hogy a MÖB a részképzés lehetőségét és költségeit a nem orosz szakos hallgatók egyetemi/főiskolai képzési 

ideje alatt egyszeri alkalommal tudja biztosítani, tehát csak azon hallgatók jelölését fogadjuk el, akik az elmúlt években nem 

vettek részt orosz szakos részképzésen. Orosz szakos hallgatók egyszer pályázhatnak BA szintű képzésük alatt és egyszer MA 

szintű képzésük alatt.  

Szíves figyelmükbe ajánljuk továbbá, hogy részképzésre csak államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, 

sem az esti, sem a levelező tagozatos hallgatók nem jelölhetők. 

A pályázatok beküldésének (a postára adás dátuma) és on-line feltöltésének határideje: 2011. október 17. 

A rangsorolt névjegyzéket és a hallgatók pályázati anyagát kérjük levélben megküldeni. 

A pályázatokra kétféle módon kell jelentkezni: 
1. Online: a pályázati anyag feltöltése a MÖB Iroda www.scholarship.hu honlapján 
Kérjük, hogy az online pályázás megkezdése előtt honlapunkon feltétlenül olvassa el az Online pályázás c. 
útmutatót. 
2. Nyomtatott formában: a pályázati anyag beküldése postán az alábbi címre: Balassi Intézet – MÖB Iroda, 1519 Budapest Pf. 385 
 

A beküldött pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 



1. a MÖB adatlapja részképzéshez (csak magyarul) (1 példányban) – az on-line rendszerben kitöltendő, kinyomtatható 
2. szakmai önéletrajz magyarul (1 példányban) és oroszul (1 példányban) 
3. az utolsó két lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat (1 példányban) 
4. motivációs levél magyarul (1 példányban) és oroszul (1 példányban) 
5. az útlevél fényképes oldalának másolata (2 példányban) 
6. orvosi igazolás magyarul (1 példányban) és oroszul vagy angolul (1 példányban) 
7. a partner intézmény adatlapja (Puskin Intézet) vagy vízumkérőlap (Herzen Egyetem), (1 példányban)  -  az on-line 

rendszerben található 

 

Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindkét módon be kell nyújtani a pályázatot. Csak azok pályázatát tudjuk 
elbírálni, akik a határidőig elektronikus úton is jelentkeznek és postára is adják pályázatukat.  

Kérjük a beküldési határidő pontos betartását, mert határidőn túl beérkezett és/vagy hiányosan beküldött pályázati anyagokat 

az Iroda nem továbbítja értékelésre a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak. 

 

     



GYAKORLATI TUDNIVALÓK: 

ÚTLEVÉL: 

Az útlevéllel kapcsolatos teendőket mindenkinek egyénileg kell intéznie. Kérjük, hogy az új útlevél elkészítésére, 

meghosszabbítására vonatkozó kérdéseikkel a hallgatók szíveskedjenek a lakóhelyük szerinti hatóságukhoz fordulni. 

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy az orosz fél csak abban az esetben adja ki a személyre szóló meghívólevelet, amennyiben 

útlevelük a részképzős tanulmányaik megkezdését követően még legalább másfél évig érvényes. 

VÍZUM 

2001. július 3-án lépett életbe a vízumkötelezettségről szóló megállapodás a magyar és az orosz kormány között, 

állampolgáraiknak a partner országba történő beutazására vonatkozóan.  

A meghívólevél elkészítéséhez – amelyet az oroszországi Külügyminisztérium állít ki – az orosz nyelvű adatlapra/vízumkérőlapra, 

valamint az útlevél fényképes oldalának fénymásolatára van szükség. Kérjük, hogy a hallgatók pontosan adják meg - cirill 

betűkkel - adataikat, mert a hiányos adatok nem teszik lehetővé a meghívólevelek kiállítását és hátráltatják a hallgatók 

kiutazását. 

Az Oroszországi Föderációba tanulmányi céllal beutazó hallgatók részére a vízumot a meghívólevél alapján a budapesti 

Oroszországi Föderáció Nagykövetségének Konzuli Osztálya adja ki. A vízumigénylést a hallgatók maguk tudják majd intézni. A 

vízum igényléséhez előzetesen baleseti biztosítást is szükséges itthon kötniük.  


