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1. A pályázati kiírás célja
Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumok-ban
és külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
• a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek
tanulmányozása;
• a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve
levéltári, múzeumi, valamint „oral history" tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális
és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
• a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres
megvalósításának elősegítése,
• a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek
munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és
művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység
modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös
tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
• a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.
2. Az ösztöndíj prioritásai
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati
célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú
kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás
korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen az alábbi kutatási témákban:
• Az első világháború közelgő évfordulója kapcsán Magyarország részvételére vonatkozó,
külföldi levéltári források kutatása, feltárása, rendszerezése és közzététele.
• A magyar diaszpóra intézményei a 19. században, a két világháború között és 1945 után.
A pályázat beadható az alábbi helyszínekre:
• - Rómába, Vatikánba a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári
kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a
művészettörténet témakörében;
• - Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre
vonatkozó forráskutatások végzésére;
• - Moszkvába, Szentpétervárra kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban
végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XX. századi és kortárs magyar - szovjet/
orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi
együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
• - Franciaországba audiovizuális ún. „oral history" kutatásra, valamint kézirat-, levél,
könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra,

•

- Németországba levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra,
hungarológiai kutatások folytatására;

A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások,
amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy
gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és
az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
3. Az ösztöndíj tartalma
• Az ösztöndíj 2-4 hónap kutatási időszakra pályázható. A kinn tartózkodás időtartamának
megbontására nincs lehetőség.
• A Collegium Hungaricum-okban (Bécsben, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és
Rómában) ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;
• Országonként eltérő mértékű, átlagosan havi bruttó 300 000 forintnak megfelelő összegű
pénzbeli hozzájárulás;
• Egyszeri útiköltség-térítés a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a
megpályázott város között egy alkalommal oda-vissza;
• Utasbiztosítás.
4.
Pályázati feltételek
Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:
• mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7)
bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
• korábban elnyert és felhasznált ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének
határidőre eleget tett és a bíráló bizottság a benyújtott beszámolóját kiválóan megfeleltre
értékelte;
• vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül
ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik – az
intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet
tudományos munkájában, előadást tart.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és
kutatók.
Nem pályázhat az, aki:
• a pályázat benyújtását megelőző öt évben legalább két alkalommal nyert el ösztöndíjat,
feltéve, hogy az elnyert ösztöndíjas kutatási időszakot a pályázó kitöltötte.
• a 2013-as évben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által nyújtott
támogatásban (ösztöndíjban) részesül.
5. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell
A. pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
B. a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát, amely igazolja a pályázó az ösztöndíj
idejére való távolmaradásának tudomásul vételét
C. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének,
D. a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
E. a pályázó publikációinak jegyzékét;

F. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló — a tervezett kutatások témáját,
célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó — kutatási tervet;
G. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik –
amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó – hivatali
összeférhetetlenség miatt – a külföldi magyar intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).
H. a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t. Az oklevelek,
tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsgák másolatát, valamint az aláírást igénylő
dokumentumokat (pályázati adatlap, életrajz, ajánlólevelek) eredeti aláírással együtt beszkennelve,
PDF vagy JPEG formátumban kérjük a CD-n tárolni.
I. Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell: a Magyar
Országos Levéltár és/ vagy az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a
hungarológiai kutatások terén.
6. A pályázati benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos tudnivalók
• - A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére (1519,
Budapest, Pf. 385).
• - A borítékra kérjük, írják rá: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj pályázat.
• - A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): 2012. november 19.
• - Kérjük a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek
betűjeleit feltüntetve összeállítani és borítékolni.
• - A pályázathoz kérjük a pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD
csatolását. A CD-t nem tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. E-mailben érkezett
pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
• - A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen.
• - A pályázati adatlap letölthető a www.bbi.hu internetes honlapról.
• - Az közigazgatási és igazságügyi miniszter - a bíráló bizottság javaslata alapján - a
pályázatokat 2012. december 18-ig bírálja el. A Balassi Intézet a pályázókat 2013. január
25-ig értesíti a
• pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok várhatóan 2013. február 20-tól utazhatnak ki.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról, hazatérésük után három
hónappal részletes tanulmányt kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője,
jogosult a tanulmányokat internetes honlapján közzétenni.
Budapest, 2012...............................................
Dr. Hatos
Pál főigazgató
Balassi
Intézet
Az ösztöndíj
bíráló bizottságának elnöke
_________________________________
Amennyiben technikai probléma adódik a pályázati adatlap letöltésével, kérjük a tisztelt pályázókat, hogy
szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot Balás Ritával, az ösztöndíj referensével az alábbi elérhetőségek bármelyikén.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a pályázati adatlapot nem tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek!
Balás Rita, nemzetközi referens
T: +36 1 666 7903
E: rita.balas@bbi.hu

Pályázati felhívás posztdoktori ösztöndíjra a Glasgowi Egyetemen
(University of Glasgow)
Ország: Nagy-Britannia
Támogatottak: Doktori címmel rendelkező kutatók, oktatók.
Célok: Kutatás
Tudományterület: Politika- és társadalomtudomány
Támogatások formája: ösztöndíj
Ösztöndíj időtartama: 5 hónap, 2013. február 1-től 2013. június 30-ig
Korhatár (alsó-felső): Nincs
Ösztöndíj keret: 1250 GBP/hó
Pályázati határidő: 2012. november 15.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, Vendégoktatói Iroda
Pályáztató címe: 1519 Budapest, Pf. 385
Kontakt-személy elérhetősége:
Tempfli Erika, lektori@bbi.hu
+36 1 666 7905
A Balassi Intézet posztdoktori ösztöndíj - pályázatot hirdet a Glasgow-i Egyetemen
(University of Glasgow) politika- és társadalomtudományok területén végzendő kutatások
folytatására.
Az ösztöndíj összege: 1250 GBP/hó, amelyből az ösztöndíjasnak minden utazási és
megélhetési költségét (szállás, egészségbiztosítás stb.) fedeznie kell. Az ösztöndíjat a
Balassi Intézet folyósítja.
A Glasgow-i Egyetem a kutatáshoz szükséges munkafeltételeket és az egyetemi
szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja az ösztöndíjasnak, és befogadja őt
kutatócsoportjába.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság;

- magyar nyelvtudás;
- előadóképes angol nyelvtudás, angol nyelvvizsga;
- a PhD fokozat megszerzése és az ösztöndíj pályázati határideje között maximum
5 év telhet el;
- az ösztöndíjasnak részt kell vennie a befogadó kutatócsoport munkájában;
- az ösztöndíjasnak két angol nyelvű, hungarológiai témájú kurzust kell tartania a
Glasgow-i Egyetemen;
- a pályázónak vállalnia kell a pályázatához benyújtott kutatási terv végrehajtását
és az ehhez kapcsolódó tanítási kötelezettség teljesítését;
- az ösztöndíjasnak az ösztöndíj befejezését követően egy hónapon belül mind a
Glasgow-i Egyetemnek, mind a Balassi Intézetnek szakmai beszámolót kell
benyújtania az ösztöndíj időtartama alatt végzett tevékenységéről;
- az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt végzett kutatások alapján készült
publikációknál köteles feltüntetni, hogy a Glasgow-i Egyetemen végzett
kutatómunkáját a Balassi Intézet ösztöndíja tette lehetővé.
A pályázat benyújtásának módja
Benyújtandó dokumentumok:
1. Pályázati kérelem magyar nyelven, a Balassi Intézet főigazgatójának címezve,
amely tartalmazza a pályázat benyújtásának szándékát és a pályázó elérhetőségeit,
továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázó tudomásul vette és elfogadja a pályázati
feltételeket, és hogy a pályázat elbírálásában közreműködő személyek megismerhetik
pályázati anyagát.
2. Önéletrajz magyar nyelven (aláírva).
3. Önéletrajz angol nyelven (aláírva).
4. Kutatási terv magyar nyelven (aláírva).

5. Kutatási terv angol nyelven (aláírva).
6. Publikációs jegyzék.
7. Oklevelek, egyetemi vagy MA diploma, PhD tud. fokozat, nyelvvizsgabizonyítványok
másolata.
8. Szakmai ajánlás angol és magyar nyelven a kutatási terület egy elismert
művelőjétől, amelyet az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia elektronikusan és
postán a Balassi Intézetbe.
A fent részletezett teljes pályázati anyagot egy nyomtatott és egy elektronikus
példányban kérjük benyújtani legkésőbb 2012. november 15. 12.00-ig (beérkezés
időpontja) az alábbiak szerint:
1. a nyomtatott pályázati anyagot egy eredeti, aláírt példányban kérjük eljuttatni a Balassi
Intézet postacímére (1519 Budapest, Pf. 385.) az iktatószám (OTI/47-2/2012)
feltüntetésével, és
2. az elektronikus példányt (a szöveges dokumentumokat doc- vagy rtf-formátumban;
az oklevelek elektronikus másolatát jpg-formátumban) a lektori@bbi.hu címre
szíveskedjék elküldeni. Kérjük, ne használjanak ékezetes betűket a fájlnevekben, és
ügyeljenek arra, hogy a teljes pályázati anyag mérete ne haladja meg az 1,5 MB-ot.
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a pályázati feltételeknek nem megfelelő,
formai szempontból hiányos vagy határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek
szakmai elbírálásra!
A formai feltételeknek megfelelő pályázatokat a Balassi Intézet és a Glasgow-i Egyetem
közös bizottsága bírálja el.
További információkkal a Balassi Intézet részéről Tempfli Erika a lektori@bbi.hu, a
Glasgow-i Egyetem részéről Prof. Richard Berry a richard.berry@glasgow.ac.uk címen
állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Eötvös Loránd Hallgatói
Ösztöndíj
2012
Pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-20120001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében
meghirdetett hallgatói ösztöndíj programhoz
A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program
(NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az
európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden
tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az
élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az
Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.
Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú,
figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos
cikk), egyéb - az adott tudományágban releváns - tudományos vagy művészi alkotás és a doktori
tanulmányok megkezdésére való felkészülés.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. A teljes támogatás
összege: 30 000 000 Ft.
Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 30 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.
Az ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft.
Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az
élettudományok területéről érkező pályázatok.
A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a
pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A
regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot - melyet a rendszer generál - a pályázó köteles
kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma
számít) a következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság Projektiroda,
1088 Budapest, Múzeum u. 17. A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot
az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül.
A véglegesítésnek 2012. november 5. 17:00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer
azt nem engedélyezi.
A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2012. október 15-től lehetséges.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a
következő e-mail címen tehetik fel: mester424@kih.gov.hu.
A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége:
http://www.nemzetikivalosag.hu.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázati felhívás
Pályázati útmutató
A pályázat benyújtásához kötelezően kitöltendő mellékletek:
Felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata
Pályázói nyilatkozat
Igazolás tanulmányi átlagról
Kutatási terv-sablon

UNIVERSITY OF RICHMOND MERIT-BASED
SCHOLARSHIPS
The University of Richmond provides a collaborative learning and research environment unlike
any other in higher education, offering students an extraordinary combination of the liberal arts
with law, business, leadership studies, and continuing education.
All first-year, degree-seeking applicants, including Fall Early Decision, Winter Early Decision,
and Regular Decision applicants are eligible to be considered for merit scholarships through the
University of Richmond's robust merit-based aid programs. In addition, all applicants for
admission are automatically considered for the Richmond Scholars Program provided that they
submit a complete admission application by December 1st, 2012. The University's most
prestigious academic awards, these scholarships are given to 45 incoming students and range
from full tuition to full tuition plus room and board.
For more information, please visit: http://bit.ly/sAUtJK

MARQUETTE UNIVERSITY MERIT-BASED
SCHOLARSHIPS
Marquette is a Catholic and Jesuit university in Milwaukee, Wisconsin dedicated to serving God
by serving our students and contributing to the advancement of knowledge. Approximately 8,400
undergraduate and 3,600 graduate and professional students are enrolled at Marquette, with
nearly all states and 68 countries represented.
Each year, a limited number of scholarships are awarded to new international applicants who
have distinguished themselves in their home countries and who show promise of meritorious
achievements at Marquette. The awards are for students from the 34 nations where KimberlyClark Corp. maintains a presence and who apply for admission to major in biology, chemistry,
computer science, math, any business major or any engineering major. First consideration will be
given to candidates who are admitted to Marquette by March 15 for fall enrollment or by
November 1 for the spring term. The award amount for 2011-12 was $4,000 per year.
For more information, please visit: http://bit.ly/SiU1yJ

FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY
INTERNATIONAL FRESHMAN AND
TRANSFER SCHOLARSHIPS
Florida Atlantic University offers students the best of everything — a world-class education in a
beautiful sub-tropical setting. A comprehensive public university that is fully accredited by the
Southern Association of Colleges and Schools, FAU is currently serving 29,000 students at sites
throughout its six-county service region in southeast Florida.
Limited awards of $2,000 per year are available to international freshmen and transferring
students on a student or scholar visa. Eligibility criteria will include outstanding academic
achievement; 3.0 minimum GPA; English proficiency required for admission to FAU and
evidence of community service or high school involvement.
For more information, please visit: http://bit.ly/ORWfKw

GUILFORD COLLEGE MERIT-BASED
SCHOLARSHIPS
Guilford College is leading the way to a better future. Our students learn to become risk takers,
independent thinkers and empowered intellectuals driven by a strong moral compass. Together

we are a community of active learners and passionate teachers emboldened by our beliefs in
excellence, equality, integrity and compassion.
International students who are admitted and who enroll at Guilford College can be assured that
they will be a part of a welcoming, supportive campus community and a safe and secure
environment in which to learn and grow. We will assist you in the admission process, in obtaining
a student visa and transitioning to the U.S., and may offer financial assistance in the form of
meritbased scholarships ranging from $1,000 - $20,000 per year. There is no separate financial aid
application to complete as each applicant is automatically considered for merit-based scholarship.
For more information, please visit: http://bit.ly/NOORyc

THE OHIO STATE UNIVERSITY MBA
SCHOLARSHIPS
Year after year, the Fisher MBA program at Ohio State produces highly sought-after graduates
who populate the ranks of some of the world’s best and most exciting companies. They are
prepared to make an immediate positive difference for themselves, for their employers, for their
communities, and for the world at large.
Numerous merit-based scholarships are available for international students who apply by
December 1st. We work very hard to make your MBA education affordable. Also, if you act
quickly, you can earn your application fee simply by opening an application account and tweeting
news of our application beginning. We seek interesting and qualified applicants worldwide.
For more information, please visit: http://bit.ly/RieM2l

NEW YORK UNIVERSITY HAUSER GLOBAL
LAW SCHOOL SCHOLARSHIPS
As part of the Hauser Global Law School Program, the Hauser Scholars Program was founded in
1995 at the initiative of alumna Rita Hauser and NYU School of Law. Since its inauguration, the
Hauser Scholars Program has become the leading initiative pursuing the adaptation of legal
education in the United States towards an increasingly global perspective.
Each year a distinguished International Committee selects 10-14 of the finest students from
countries across the world. These select individuals are invited to join the NYU School of Law
community (either as LL.M. candidates or as Research Scholars) and to share their perspectives
and experiences from their own legal systems with the rest of the Law School academic
community. The Hauser Scholars are fully funded throughout the year of their studies at NYU
School of Law and are integrated intellectually and socially in the events of the Hauser Global
Law School Program and NYU School of Law.

For more information, please visit: http://bit.ly/MWUQ0r

The 1st Virtual International Conference on
Advanced Research in Scientific Fields (ARSA-2012)
December 3 - 7, 2012
www.arsa-conf.com
Call for Papers
========================================================
===============
IMPORTANT DATES
========================================================
===============
Paper Submission Deadline: November 9, 2012
Author Notification:
November 23, 2012
Final Manuscript Due:
December 1, 2012
ARSA 2012:
December 3 - 7, 2012
ARSA-conference 2012 (virtual conference) gives you a great opportunity to participate in the
fully fledged, scientific and professional conference without personal participation. The ARSA
Virtual Conference will run continuously during December 3 to 7, 2012 at www.arsa-conf.com.
ARSA Virtual Conference is designed for all scientific groups.
The conference will bring the scientific debate among the scientists.
At the virtual conference, you have access to all articles in the conference at any time and can use
virtual discussion with the author of any article at any time.
========================================================
===============
PAPERS
========================================================
===============
All conference articles will be reviewed.
Accepted articles will be published in the conference proceedings "Proceedings of the Virtual
International Conference on Advanced Research in Scientific Fields 2012 with ISBN and ISSN."
Top rated papers will be sent for indexing in SCOPUS database.
Technical and scientific papers describing original, previously unpublished work are solicited in
the areas of all scientific fields. Prospective authors are invited to submit papers in any of the
following areas (not limited to):
- Business Management
- Marketing

- Economy and Business Economics
- Public service, Law
- Financing and Accounting
- Psychology, Sociology and Pedagogy, Social Science
- Art, Religion, History, Philosophy
- Linguistics
- Ecology
- Natural science (mathematics, chemistry, biology, physics)
- Electronics, Electrical Systems, Electrical Engineering
- Industrial and Civil Engineering
- Informatics
- Information Technology
========================================================
===============
FURTHER INFORMATION
========================================================
===============
For further information, Please contact us for more information at info@arsa-conf.com.

Visegrad Scholarship Program (VSP)
The International Visegrad Fund offers Master’s and Post-Master’s scholarships awarded to
selected scholars for periods of 1 or 2 semesters (with the exception of Master’s scholarships
within the In-Comingscheme where 1– to 4-semester scholarships can be awarded). Given the
annual budget of €1,448,000, the Fund will award about 400 semesters in total in the academic
year 2012/2013 (more information).
Applicants whose current (i.e., at the time of applying) university or employer is further than
1,500 km from the selected host university/institute are eligible for a one-time travel grant (see
the Instructions).
Citizens of the following countries and territories can apply:
Albania (AL), Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Belarus (BY), Bosnia and
Herzegovina (BA),Croatia (HR), Czech
Republic (CZ), Georgia (GE), Hungary (HU), Kosovo (XK), Macedonia (MK),Moldova (MD),
Montenegro (ME), Poland (PL), Russia (RU), Serbia (RS), Slovakia (SK) andUkraine (UA).
The scholarship program is not applicable to, nor does it cover full studies within joint programs
(i.e., double– or multiple-degree). The scholarship does not cover studies/research at other institutions or in other countries than those specified in the application form. The scholars are
expected to work on their study/research projects at the host university/institution for the entire
scholarship period. All applicants must have finished at least 4 semesters of university at the time
of applying.
Scholarship schemes:

•
•
•
•

Intra-Visegrad Scholarships (within CZ, HU, PL, SK)
In-Coming Scholarships (from AL, BA, HR, XK, MK, ME, RU and RS)
• Scholarships for EaP (from AM, AZ, BY, GE, MD and UA)
Out-Going Scholarships (to AL, AM, AZ, BY, BA, HR, GE, XK, MK, MD, ME, RS
and UA)
Visegrad Scholarships at OSA (separate fellowship program)

If selected each scholar receives the scholarship funding at the beginning of each five-month
period (semester) upon a written confirmation from the host university/institution (see Article
4 of the Contract).
Deadline for all scholarship applications (with the exception of Visegrad Scholarships at OSA)
is January 31 each year. Results are announced by mid-May.

