




Kedves Pályázó!

A világ több mint 160 országára kiterje-
dő Fulbright Csereprogram nemcsak ta-

nulmányi, oktatói és kutatói ösztöndíjat kínál, 
hanem olyan különleges lehetőséget is jelent, 
ami meghatározó befolyással van ösztöndíja-
saink életére. A kiemelkedően fontos, életpá-
lyát meghatározó szakmai, tanulmányi tapasz-
talatok megszerzésén felül ösztöndíjasainknak 
egy életre szóló kulturális és társadalmi él-
ményt jelent a Fulbright ösztöndíjasként az 
Egyesült Államokban töltött időszak.

Az 1946-ban, J. William Fulbright szenátor 
javaslata alapján indult Fulbright Program, 
amelyben ma már több mint 160 ország vesz 
részt, a kezdetek óta napjainkig is az Egyesült 
Államok legelismertebb oktatási-tanulmányi 
csereprogramja. 

Mindazoknak, akik szeretnék ezt az élményt 
megtapasztalni, akik szeretnének szakmailag 
továbbfejlődni, vagy tudásukat átadva új tu-
dást is szerezni, azt ajánlom, hogy pályázza-
nak Fulbright ösztöndíjra. Magyarország 1978 
óta vesz részt a programban, azóta több mint 
900 magyar állampolgár nyerte el az ösztön-
díjat.

A program pályázati rendszere nyitott, vala-
mennyi pályázó számára esélyegyenlőséget 
biztosít. Bármely tudományágban és művésze-
ti ágban megszerzett felsőfokú végzettséggel 
és megfelelő szintű angol nyelvtudással lehet 
pályázni.

Különösen biztatjuk azokat, akik az Egyesült 
Államokban megszerzett tudásukat, tapaszta-
lataikat itthon szeretnék hatékonyan, a szak-
májuk és a magyar társadalom javára kama-
toztatni. Megkülönböztetett figyelmet élveznek 
azok a pályázók, akik még nem folytattak 
hosszabb külföldi tanulmányokat. A Fulbright 
program szellemiségének megfelelően az Egye-
sült Államokra vonatkozó ismeretek valamint a 
magyarországi gazdasági, tudományos és tár-
sadalmi fejlődést szolgáló témakörök szintén 
előnyt élveznek.

A különböző ösztöndíj típusokról, a pályázatok 
benyújtásáról, az elbírálás folyamatáról olvas-
hatnak tájékoztató füzetünkben, honlapunkon 
(www.fulbright.hu) és személyes tanácsadás-
sal is örömmel állunk rendelkezésükre.

Várjuk pályázatát!

dr. Jókay Károly
Ügyvezető Igazgató - Fulbright Bizottság
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