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A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról
kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé az
Amerikai Egyesült Államok és más országok közötti oktatási
csereprogram tervezetét, melyben ma már több mint 150 ország
állampolgára vesz részt. A világszerte elismert Fulbright ösztöndíj
program kétoldalú államközi egyezmények alapján, autonóm
módon működik; pályázati rendszere nyitott, és valamennyi pályázó
számára esélyegyenlőséget biztosít. Magyarország a koronázási
ékszerek hazakerülése után, 1978-ban kapcsolódott a programhoz.
Azóta több mint kilencszáz magyar állampolgár nyert el Fulbright
ösztöndíjat.
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Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, valamint
megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek
és az Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni (és/vagy PhD hallgatóként kutatni), oktatni vagy
kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.
Kiemelt figyelmet kapnak az Egyesült Államokra vonatkozó
ismeretek és a magyarországi gazdasági, társadalmi fejlesztési törekvésekkel összhangban lévő területek.
A Fulbright Program szellemiségének megfelelően megkülönböztetett figyelmet élveznek azok a pályázók, akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a
leghatékonyabban tudják a magyar társadalom szolgálatába
állítani; azok, akik eddig még nem folytathattak hosszabb
külföldi tanulmányokat; valamint akik tevékenységükkel fáradhatatlanul ápolják és szolgálják a két ország közötti oktatási és kulturális kapcsolatok erősítését.
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I. Posztgraduális
hallgatói ösztöndíjak
1. Fulbright posztgraduális hallgatói ösztöndíjak
Továbbtanulási illetve kutatási lehetőség bármely* tudományterületen vagy
művészeti ágban. Részvétel valamely fokozatot nem adó (Non-Degree) egyetemi
képzésben vagy fokozatot adó (Degree: Master’s, PhD vagy DLA) egyetemi
képzés egy tanévében; illetve PhD fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás
végzése (Visiting Student Researcher).
*Kivételt képeznek az orvostudományok, melyek magában foglalják a fogorvosi, ápolónői, állatorvosi
képzést is, valamint a pszichológiai tanácsadást. Ezeken a területeken a Fulbright program nem támogatja
a fokozatot adó programban való részvételt. Kizárólag elméleti kutatómunkát lehet végezni, és semmilyen
közvetlen kapcsolat nem engedélyezett a páciensekkel a kutatómunka során.

Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Alapfeltétel a pályázott
témában legkésőbb 2014. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A
pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.

AJÁNLOTT:

· Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező fiataloknak, akik a tudományos
·

életben vagy a művészetek területén oktatói vagy kutatói munkakörben
szeretnének elhelyezkedni,
Fiatal szakembereknek, akik a kormányzati munkában, költségvetési
intézményeknél, non-profit szervezeteknél, illetve a gazdasági szférában
dolgoznak, és szakmai tudásukat szeretnék elmélyíteni.

2. Kiemelt közös posztgraduális ösztöndíjak
2.1. Fulbright - Florida Institute of Technology ösztöndíj
A Florida Institute of Technology-val (FIT - Melbourne, Florida) kötött megállapodásunk alapján posztgraduális hallgatói ösztöndíjakat hirdetünk meg az FIT-ra
Master’s és PhD szintű tanulmányok folytatására. Az ösztöndíjakra a következő
képzési területek valamelyikén lehet jelentkezni: biológia, fizika, mérnök informatikus, kémia, repülőmérnök, számítástechnika, űrkutatás. A pályázatok elbírálása
és az ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright Bizottság gyakorlatának megfelelően
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A Quinnipiac University-vel (Hamden, Connecticut) kötött megállapodásunk
alapján egy posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk meg a Quinnipiac
University-re MBA tanulmányok folytatására. A pályázatok elbírálása és az
ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright Bizottság gyakorlatának megfelelően
történik, de a jelölteknek a Quinnipiac University felvételi követelményeinek is
meg kell felelniük. Az évente rendelkezésre álló ösztöndíj költségeit a Fulbright
Program és a Quinnipiac University közösen fedezi. Az MBA program
időtartama 18 hónap, mely kiegészíthető 18 hónapnál nem hosszabb gyakornoki
munkával (Post Completion Academic Training).
A Quinnipiac University honlapja: www.quinnipiac.edu

2.3. Fulbright – Southern Illinois University (SIU) ösztöndíj
A Southern Illinois University-vel (Carbondale, Illinois) kötött megállapodásunk
alapján egy posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk meg a Southern
Illinois University-re (SIU) vízügyi tanulmányok (Watershed Science)
folytatására. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a következő területek
iránt érdeklődnek: építőmérnöki tanulmányok, hidrológia, biológia, állattan,
földrajzi információs rendszerek, vagy más területek, melyek kapcsolódnak
a folyók, vízválasztók, folyó helyreállítás és fenntartható biodiverzitás
tanulmányozásához. A pályázatok elbírálása és az ösztöndíjak ügyintézése a
Fulbright Bizottság gyakorlatának megfelelően történik, de a jelölteknek a SIU
felvételi követelményeinek is meg kell felelniük. Az évente rendelkezésre álló
ösztöndíj költségeit a Fulbright Program és a SIU közösen fedezi.
A Southern Illinois University honlapja: www.siu.edu

2.4. Fulbright - TCU ösztöndíj

www.fulbright.hu

2.2. Fulbright – Quinnipiac University MBA ösztöndíj
(Hungarian-American Business Leadership Program)

POSZTGRADUÁLIS HALLGATÓI

történik, de a jelölteknek az FIT felvételi követelményeinek is meg
kell felelniük. Az évente rendelkezésre álló ösztöndíjak költségeit a
Fulbright Program és az FIT közösen fedezi. (Az ösztöndíjak tényleges
száma az aktuális pénzügyi kerettől függ.)
A Florida Institute of Technology honlapja: www.fit.edu

A TCU-val (Texas Christian University - Fort Worth, Texas) kötött megállapodásunk alapján három posztgraduális hallgatói ösztöndíjat hirdetünk meg a
TCU-ra Master’s és PhD szintű tanulmányok folytatására. A következő képzési
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területekre lehet jelentkezni: angol nyelv és irodalom, beszédpatológia, biológia,
bölcsészettudományok, kommunikáció, fizika és csillagászat, geológia, kémia,
képzőművészet és művészettörténet, kineziológia, környezetvédelem, matematika, oktatás és oktatásszervezés, pszichológia, reklám/PR, számvitel, történelem,
újságírás és tömegkommunikáció, üzleti tudományok, zene. A pályázatok elbírálása és az ösztöndíjak ügyintézése a Fulbright Bizottság gyakorlatának megfelelően történik, de a jelölteknek a TCU felvételi követelményeinek is meg kell felelniük. Az ösztöndíjak költségeit a Fulbright Program és a TCU közösen fedezi.
A TCU honlapja: www.tcu.edu

2.5. Fulbright-Turányi ösztöndíj – University of Houston
A University of Houston-nal (Houston, Texas) kötött megállapodásunk szerint
évente egy posztgraduális ösztöndíj lehetőséget hirdetünk meg. Az egyetem oktatási profilja igen széleskörű és az egyetem által kínált bármely programra lehet
pályázni, ezek közül a legerősebb programok: energiatudományok, jogtudomány
(különösen egészségügyi jog és szerzői jog), oktatás, üzleti tudományok, műszaki
tudományok, vizuális kommunikáció, gyógyszerészet, nanotechnológia, anyagtudomány, pszichológia, történelem és közgazdaságtan. Az ösztöndíj költségeit a
Fulbright Program és a University of Houston közösen fedezi.
A University of Houston honlapja: www.uh.edu

AZ ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE:
A Fulbright Program az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás alapvető
költségeit fedezi, ami az IIE (Institute of International Education) által
meghatározott havi ellátmány formájában kerül kifizetésre. Ennek összege
államonként, illetve egyetemenként változó, havi 1.100 USD-tól 2.000 USD-ig
terjedhet. A kezdeti anyagi terheket és szakkönyvek vásárlását kívánja fedezni az
egyszeri 1.100 USD támogatás. Ezen felül a Fulbright Program legfeljebb 15.000
USD-ig járul hozzá a tandíjhoz és fedezi a Magyarország és az Egyesült Államok
közötti egyszeri oda-vissza utazás költségének 50%-át, valamint egészségügyiés balesetbiztosítást az ösztöndíjas részére.
A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok
részére (egy családtag esetén 100 USD/hó, két vagy több családtag esetén 200
USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az összes felmerülő többletköltséget.
A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és megélhetési költségéről az
ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését
lásd a 28-31. oldalakon.
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II. Hubert H. Humphrey
ösztöndíjak
Fokozatot nem adó, részben posztgraduális szintű egyetemi program,
részben szakmai továbbképzés (szakmai gyakorlat, részvétel konferencián,
intézménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált egyetemen. Az
ösztöndíjak időtartama egy tanév, amely kiegészíthető 6 hónapnál nem
hosszabb gyakorlati munkával.

AJÁNLOTT:
A közszolgálat iránt elhivatott szakemberek számára, akik közintézménynél
vagy magánvállalatnál töltenek be vezetői beosztást, és a következő területek
valamelyikén szeretnék szakmai tapasztalataikat bővíteni:
Agricultural and Rural Development

Human Resource Management

Communications/Journalism

Law and Human Rights

Economic Development

Natural Resources, Environmental
Policy, and Climate Change

Gazdaságfejlesztés

Educational Administration,
Planning and Policy

Oktatásszervezés, -tervezés és -politika

Finance and Banking

Jogtudomány és emberi jogok

Természeti erőforrások, környezetvédelem és
klímaváltozás

Public Health Policy and
Management
Közegészségügy

Bank és pénzügyek

Higher Education Administration
Felsőoktatás szervezés

HIV/AIDS Policy and Prevention
HIV/AIDS megelőzés

Public Policy Analysis and Public
Administration
Közpolitika és közigazgatás

Humphrey

Kommunikáció/újságírás

Emberi erőforrás gazdálkodás

www.fulbright.hu

Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés

Substance Abuse Education,
Treatment and Prevention

Drogfüggőséggel kapcsolatos ellátás, oktatás és
megelőzés

9

Teaching of English as a Foreign
Language
Angol, mint idegen nyelv tanítása

Technology Policy and Management
Technológiafejlesztés

Trafficking in Persons, Policy and
Prevention
Embercsempészet elleni intézkedések

Urban and Regional Planning
Városrendezés és területfejlesztés

A 2015-2016-os tanévben preferált szakterületek 2014
áprilisában kerülnek fel a www.fulbright.hu weboldalra.
AZ ÖSZTÖNDÍJ AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEKET FEDEZI:
Havi ellátmány, tandíj, egészségügyi- és balesetbiztosítás, útiköltség, könyvek/
jegyzetek, szakmai kiadások. A Humphrey programban való részvétel rendkívül
intenzív elfoglaltságot jelent, és az ösztöndíj nem biztosít külön pénzügyi
támogatást a családtagok számára, ezért érdemes átgondolni, hogy az
ösztöndíjast a családtagok elkísérjék-e az Egyesült Államokba.
Részletes információ: www.humphreyfellowship.org

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését
lásd a 32-34. oldalakon.
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III. Oktatói ösztöndíjak
1. Fulbright oktatói ösztöndíjak
Azon oktatóknak, akik amerikai egyetemen szeretnének tanítani. Pályázni
bármely tudományterületen lehet, de a magyar tanulmányok (Hungarian Studies)
körébe tartozó témakörök előnyt élveznek. Az ösztöndíjak időtartama egy
vagy két egyetemi félév. Szakmai meghívólevél a sikeres pályázat előfeltétele.
Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a Fulbright Program
támogatja. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2015 augusztusában kezdhető
meg, és legkésőbb 2016 augusztusában fejezhető be.

AJÁNLOTT:
PhD fokozattal rendelkező tapasztalt egyetemi vagy főiskolai oktatóknak,
akik megfelelő szakmai- és nyelvismeret birtokában amerikai felsőoktatási
intézményben kívánnak tanítani.

www.fulbright.hu

A Fulbright Program az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás költségeit
(szállás, megélhetés, biztosítás stb.) fedezi. Ez az összeg 2.710 - 3.145 USD
havi ellátmányt (államonként, illetve egyetemenként változó), valamint egy
szemeszter esetén 1.250 USD, két szemeszter esetén 1.875 USD egyszeri,
a kezdeti anyagi terheket és szakkönyvek vásárlásának költségeit csökkentő
hozzájárulást jelent. Ezen felül az ösztöndíj a Magyarország és az Egyesült
Államok közötti egyszeri oda-vissza utazás költségének 50%-át, valamint az
egészségügyi- és balesetbiztosítást fedezi az ösztöndíjas részére.
A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok
részére (egy családtag esetén 200 USD/hó, két vagy több családtag esetén
összesen 350 USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az összes felmerülő
többletköltséget. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és
megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

oktatói

AZ ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE:

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését
lásd a 35-36. oldalakon.
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2. Fulbright Vendégoktatói ösztöndíj
a Cleveland State University-re

(Fulbright Visiting Professorship 				
in Hungarian Language and Culture)

A Cleveland State University és a Fulbright Bizottság közötti szerződés
értelmében egy oktatói ösztöndíjat ajánlunk a Cleveland State University,
College of Liberal Arts and Sciences (Cleveland, Ohio) intézetébe
egy tanévre. Az ösztöndíjas feladata a fogadó intézményben folyó oktatás és
tananyagfejlesztés a magyar tanulmányok területén, valamint a magyar mint
idegen nyelv, magyar irodalom és kultúra oktatása. Az ösztöndíj költségeit a
Fulbright Program és a Cleveland State University közösen fedezi. Az egyetem
olyan pályázókat preferál, akik rendelkeznek a magyar, mint idegen nyelv tanítási
tapasztalatával.
A Cleveland State University honlapja: www.csuohio.edu

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE:
A Fulbright Program és a Cleveland State University az ösztöndíjas amerikai
egyesült államokbeli tartózkodásának költségeit (szállás, megélhetés, biztosítás
stb.) közösen fedezi. Ez az összeg 3.200 USD havi ellátmányt, valamint 1.875
USD egyszeri, a kezdeti anyagi terheket és szakkönyvek vásárlásának költségeit
csökkentő hozzájárulást jelent. Ezen felül az ösztöndíj a Magyarország és az
Egyesült Államok közötti egyszeri oda-vissza utazás költségét, valamint az
egészségügyi- és balesetbiztosítást fedezi az ösztöndíjas részére.
A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok
részére (egy családtag esetén 200 USD/hó, két vagy több családtag esetén
összesen 350 USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az összes felmerülő
többletköltséget. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és
megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.
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3. Fulbright vendégoktatói ösztöndíj 		
az Indiana University-re
Az Indiana University, Bloomington és a Fulbright Bizottság közötti szerződés
értelmében egy kiemelt oktatói (Visiting Professor) ösztöndíjat ajánlunk az
Indiana University Bloomington-i campus-án társadalomtudományok
vagy bölcsészettudományok területén egy tanévre (10 hónap). A 2015-2016-os
tanévre az Indiana University olyan egyetemi oktatók jelentkezését várja, akik
a következő témában tartanának előadásokat: nemzetközi ügyek, azon belül is
külpolitika, kétoldalú és többoldalú külkapcsolatok, kereskedelmi és szellemi
tulajdon, nemzetközi jog, vagy regionális kapcsolatok és a civil társadalom
rekonstrukciója (International Affairs focusing on topics related to foreign
policy, bilateral and multilateral relations, trade and intellectual property,
international law, or regional conflicts and civil society reconstruction).
Az ösztöndíj költségeit a Fulbright Program és az Indiana University,
Bloomington közösen fedezi.
Az Indiana University honlapja: www.indiana.edu

4. Fulbright vendégoktatói ösztöndíj
a Rutgers University-re
A Rutgers – The State University of New Jersey és a Fulbright Bizottság közötti
szerződés értelmében egy oktatói ösztöndíjat ajánlunk a Rutgers University,
Center for European Studies (New Brunswick, NJ) intézetébe egy vagy
két szemeszterre. Az ösztöndíjas feladata a fogadó intézményben folyó
oktatás és tananyagfejlesztés a magyar tanulmányok területén. A 2015-2016.
tanévben a társadalomtudományok és kultúra/irodalom területéről várunk

www.fulbright.hu

Az ösztöndíj az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás költségeit (szállás,
megélhetés stb.) fedezi kiemelkedően kedvező anyagi feltételek mellett. Ezen
felül az ösztöndíjas részére fedezi a Magyarország és az Egyesült Államok
közötti egyszeri oda-vissza utazás költségét, valamint az egészségügyi- és
balesetbiztosítást. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és
megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

oktatói

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE:
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pályázókat. A Rutgers Egyetem elsősorban olyan egyetemi oktatók jelentkezését
várja, akik a következő témákban tartanak előadásokat: Kelet-Európa társadalmi
és kulturális földrajza; Közép-Kelet Európa politikája/politikai gazdaságtana/
politológiája; kulturális tanulmányok (irodalom, film, művészet, stb.). A Rutgers
University, Center for European Studies honlapja: www.europe.rutgers.edu

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE:
A Fulbright Program az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás költségeit
(szállás, megélhetés, biztosítás stb.) fedezi. Ez az összeg 3.035 USD havi
ellátmányt, valamint egy szemeszter esetén 1.250 USD, két szemeszter esetén
1.875 USD egyszeri, a kezdeti anyagi terheket és szakkönyvek vásárlásának
költségeit csökkentő hozzájárulást jelent. Ezen felül az ösztöndíj a Magyarország
és az Egyesült Államok közötti egyszeri oda-vissza utazás költségének 50%-át,
valamint az egészségügyi- és balesetbiztosítást fedezi az ösztöndíjas részére.
A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok
részére (egy családtag esetén 200 USD/hó, két vagy több családtag esetén
összesen 350 USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az összes felmerülő
többletköltséget. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és
megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését
lásd a 35-36. oldalakon.
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IV. Kutatói ösztöndíjak
1. Fulbright kutatói ösztöndíjak
Tudományos vagy költségvetési intézményeknél, illetve non-profit
szervezeteknél dolgozó szakemberek számára. Amerikai partnerekkel
folytatandó közös kutatás előnyt élvez. Az ösztöndíj időtartama tipikusan három
- öt hónap, ha a tervezett kutatási feladat különlegesen indokolja, legfeljebb
kilenc hónap. Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a
Fulbright Program támogatja. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2015
augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2016 augusztusában fejezhető be.

AJÁNLOTT:

· Teljes munkaidőben egyetemen vagy főiskolán dolgozó, PhD fokozattal
rendelkező egyetemi kutatók, oktatók számára;

· Az államigazgatásban, költségvetési szerveknél, kutatóintézeteknél vagy

– American Hungarian Foundation (AHF)
Az American Hungarian Foundation és a Fulbright Bizottság közötti
megállapodás értelmében minden évben egy ösztöndíjat hirdetünk meg
elsősorban gyakorlott könyvtáros szakemberek számára az American
Hungarian Foundation (New Brunswick, NJ) központjába öt hónapra.
Az ösztöndíjas a központ archív állományának feltárásában, számítógépes
katalogizálásában és állagmegőrzési feladataiban vesz részt. A könyvtár,
múzeum és levéltár értékes gyűjteményt kínál az amerikai magyarokra
vonatkozó kutatásokhoz. Az ösztöndíj költségeit a partnerintézmények
közösen fedezik.
Az American Hungarian Foundation honlapja: www.ahfoundation.org

www.fulbright.hu

2. Fulbright kutatói ösztöndíj

kutatói

non-profit szervezeteknél dolgozó szakemberek számára.
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AZ ÖSZTÖNDÍJAK MÉRTÉKE:
A Fulbright Program az amerikai egyesült államokbeli tartózkodás költségeit
(szállás, megélhetés, biztosítás stb.) fedezi. Ez az összeg 2.710 – 3.145 USD havi
ellátmányt (államonként, illetve egyetemenként változó), valamint egy szemeszter
esetén 1.250 USD, két szemeszter esetén 1.875 USD egyszeri, a kezdeti anyagi
terheket és szakkönyvek vásárlásának költségeit csökkentő hozzájárulást
jelent. Ezen felül az ösztöndíj a Magyarország és az Egyesült Államok közötti
egyszeri oda-vissza utazás költségének 50%-át, valamint az egészségügyi- és
balesetbiztosítást fedezi az ösztöndíjas részére.
A Fulbright Program szerény mértékű támogatást nyújt a kísérő családtagok
részére (egy családtag esetén 200 USD/hó, két vagy több családtag esetén
összesen 350 USD/hó), ami azonban távolról sem fedezi az összes felmerülő
többletköltséget. A kísérő családtagok repülőjegyéről, biztosításáról és
megélhetési költségéről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését
lásd a 35-36. oldalakon.

V. Kiegészítő ösztöndíj
Kiegészítő ösztöndíjakra azok pályázhatnak, akiknek munkaterve összhangban
van a Fulbright Program céljaival és szellemével. A pályázati anyag, a
szükséges mellékletek, a követelmények és az elbírálási folyamat a
kiegészítő ösztöndíjak esetében teljes mértékben megegyezik az adott
ösztöndíjtípusnál (I-IV.) megjelöltekkel.

Részleges támogatás
Azok számára, akik más forrásból (saját, fogadó intézmény, alapítványi támogatás
stb.) részben fedezni tudják amerikai tartózkodásuk költségeit, és ezt a pályázat
benyújtásakor igazolják.

A benyújtandó teljes pályázati anyag részletezését
lásd a 28-36. oldalakon.
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VI. Speciális ösztöndíjak
1. Fulbright nyári szemináriumok

2. Scholar-In-Residence (SIR) program
A Scholar-In-Residence program célja, hogy olyan amerikai egyetemekre is
eljuthassanak külföldi oktatók, amelyek ritkábban vesznek részt nemzetközi
programokban, és ezáltal az adott amerikai egyetem oktatói és hallgatói
más nemzetek képviselőivel és kultúrájával is megismerkedhessenek. A SIR
programban való részvételre az amerikai intézmények pályáznak a Council for
International Exchange of Scholars-on (CIES) keresztül. Az oktatót a pályázó
intézmény hívja meg egy vagy két félévre.
www.cies.org/sir

3. Fulbright-Schuman

(US-EU Cooperation) program
A Fulbright-Schuman program az Európai Unió tagállamainak állampolgárai
számára oktatói, kutatói és posztgraduális ösztöndíjakat hirdet meg a Belga
Fulbright Bizottság szervezésében. Erre az ösztöndíjra olyan pályázók jelentkezését várják, akik az Európai Uniót, illetve az Unió és az Egyesült Államok
közötti kapcsolatokat szeretnék tanulmányozni, kutatni, vagy ebben a témában
oktatni az Egyesült Államokban. Az ösztöndíj időtartama 4-9 hónapig terjedhet.
A legközelebbi pályázat beadási határidő várhatóan 2015. február 1. lesz.
www.fulbrightschuman.eu

www.fulbright.hu

A 2015. évi program pályázati feltételeit és beadási határidejét várhatóan 2014
őszén hirdetjük meg.
exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars.html

kiegészítő, speciális

A Fulbright nyári szemináriumokat elsősorban egyetemi oktatók és
középiskolai tanárok számára hirdetjük meg különböző témakörökben (pl.:
amerikai civilizáció, amerikai politika és politikai gondolkodás, kortárs
amerikai irodalom, az Egyesült Államok külpolitikája, újságírás és média,
vallási pluralizmus az Egyesült Államokban). A hathetes szemináriumokat
különböző amerikai felsőoktatási intézmények szervezik, a költségeket az
Egyesült Államok kormánya fedezi.
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Fulbright Specialist Program (FSP)
Magyar intézmények számára a Fulbright Specialist Program keretében
lehetőség van amerikai vendégprofesszorok fogadására 2-6 hetes időtartamra.
További részletek az alábbi honlapokon:
www.fulbright.hu/fulbright-specialist-program
www.cies.org/specialist
Az említett Fulbright ösztöndíjakon kívül más ösztöndíj lehetőségek is rendelkezésre állnak. Kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat:

www.fulbright.hu
www.educationusa.hu
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Hogyan
Pályázzunk?
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A pályázás és 					
az elbírálás folyamata
posztgraduális hallgatói és Hubert H.
Humphrey programra pályázóknak

A Fulbright Program világszerte egységes űrlapot használ, melyet online kell
kitölteni az egyes kategóriáknál megadott honlapokon. Az angol nyelven
kitöltött online pályázat egy teljes kinyomtatott példányát 2014. május
19-ig kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni.
A pályázati anyagok – amennyiben teljesek, és a jelentkező a pályázati
feltételeknek megfelel – a következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
· szakmai színvonal,
· munkaterv,
· az Egyesült Államokban való tartózkodás szükségessége,
· hosszú távú eredményesség.
Azokat a pályázókat, akik a nemzetközi szakmai bírálóktól kiváló értékelést kapnak, angol nyelvű beszélgetésre hívja meg a Bizottság, mely során a Kuratórium magyar és amerikai tagjai hallgatják meg őket. Az interjún való személyes
megjelenés a pályázat elnyerésének előfeltétele (skype és telefonos interjúra nincs lehetőség). Az interjúkra várhatóan 2014 június/júliusában kerül sor.
Az értékelések alapján a Kuratórium választja ki a jelölteket, majd pályázatukat
végső jóváhagyásra megküldi az Egyesült Államokba a J. William Fulbright
Foreign Scholarship Board (FSB) részére.
Minden posztgraduális hallgatói és Hubert H. Humphrey programra pályázót
2014 októberében levélben értesítünk pályázata eredményéről. Az ösztöndíjak
akkor valósulhatnak meg, amikor a jelöltek fogadását az amerikai intézmények
visszaigazolták, és a pénzügyi keretek jóváhagyása is megtörtént (ennek
várható időpontja 2015 márciusa).
A Hubert H. Humphrey ösztöndíjra pályázók a hazai jelölést követően egy
nemzetközi fordulóban is részt vesznek, melynek eredményéről várhatóan 2015.
márciusig kapunk értesítést.
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A 2015-2016. tanévre szóló ösztöndíj időszak legkorábban 2015
augusztusában kezdhető meg az Egyesült Államokban, és legkésőbb
2016 augusztusában fejezhető be.

Posztgraduális

hallgatói pályázók
(és Humphrey pályázók)

Dátum

Fulbright Bizottság

2014. feb. vége

Fulbright ösztöndíjak meghirdetése

március - április

Tájékoztató előadások az
ösztöndíjakról

május 19.

Pályázat beadási határidő

május közepe –
június közepe

Pályázatok feldolgozása,
szakmai bíráltatása

június - július

Interjúk

szeptember

Kuratóriumi döntés a jelölésekről,
pályázatok elküldése az USA-ba

október

Pályázók kiértesítése

október –
november

Submission plan-ek véglegesítése

Pályázatíró workshopok,
TOEFL ITP vizsga
(április 2. és április 25.),

GRE Institutional Test

(2014. április 28. és május 14. között
előzetes időpont foglalással)

Pályázat beadási határidő

Interjúk

Értesülés a pályázat
eredményéről

Ösztöndíjasok
TOEFL IBT vizsga letétele
GRE vizsga letétele
Hitelesített diploma és index
másolatok leadása

Egyetemi preferencia lista
Egyetemi elhelyezés, kapcsolattartás,
véglegesítése, egyetemi felvételik 2014. november – egyeztetés az ösztöndíjasokkal és az
2015. március
a Fulbright program segítségével,
amerikai partnerintézményekkel
meghívólevelek intézése
március

FSB jóváhagyás Washingtonban,
ösztöndíjasok kiértesítése

Medical Form leadása

április

Szerződések elkészítése

Orientáció

május

Orientáció a kiutazó ösztöndíjasoknak

Vízum és egyéb
adminisztratív ügyek

június - július

Vízumügyintézés,
egyéb adminisztratív ügyek

Utazás az USA-ba

aug./szept. (vagy
2016. jan./feb.)

A pályázás és 					
az elbírálás folyamata
oktatói és kutatói ösztöndíjra pályázóknak
A Fulbright Program világszerte egységes űrlapot használ, melyet online kell
kitölteni az egyes kategóriáknál megadott honlapokon. Az angol nyelven
kitöltött online pályázat egy teljes kinyomtatott példányát 2014.
október 13-ig kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni.
A pályázati anyagok - amennyiben teljesek, és a jelentkező a pályázati
feltételeknek megfelel - a következő szempontok alapján kerülnek elbírálásra:
· szakmai színvonal,
· munkaterv,
· az Egyesült Államokban való tartózkodás szükségessége,
· hosszú távú eredményesség.
Azokat a pályázókat, akik a nemzetközi szakmai bírálóktól kiváló értékelést
kapnak, angol nyelvű beszélgetésre hívja meg a Bizottság, mely során a
Kuratórium magyar és amerikai tagjai hallgatják meg őket. Az interjún való
személyes megjelenés a pályázat elnyerésének előfeltétele (skype
és telefonos interjúra nincs lehetőség). Az interjúkra várhatóan 2014
novemberében/decemberében kerül sor.
Az értékelések alapján a Kuratórium választja ki a jelölteket, majd pályázatukat
végső jóváhagyásra megküldi az Egyesült Államokba a J. William Fulbright
Foreign Scholarship Board (FSB) részére.
Minden oktatói és kutatói ösztöndíjra pályázót 2015. január folyamán
levélben értesítünk pályázata eredményéről. Az ösztöndíjak akkor valósulhatnak
meg, amikor a jelöltek fogadását az amerikai intézmények visszaigazolták,
és a pénzügyi keretek jóváhagyása is megtörtént (ennek várható időpontja
2015 márciusa).

A 2015-2016. tanévre szóló ösztöndíj időszak legkorábban 2015
augusztusában kezdhető meg az Egyesült Államokban, és legkésőbb
2016 augusztusában fejezhető be.
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Interjúk

Értesülés a pályázat
eredményéről

Fulbright Bizottság

2014. február
vége

Fulbright ösztöndíjak meghirdetése

március - április

Tájékoztató előadások az
ösztöndíjakról

október 13.

Pályázat beadási határidő

október november

Pályázatok feldolgozása,
szakmai bíráltatása

november december

Interjúk

2015. január

Kuratóriumi döntés a jelölésekről,
pályázatok elküldése az USA-ba

január

Pályázók kiértesítése

március

FSB jóváhagyás Washingtonban,
ösztöndíjasok kiértesítése

Ösztöndíjasok

Medical Form leadása

április

Szerződések elkészítése

Orientáció

május

Orientáció a kiutazó
ösztöndíjasoknak

Vízum és egyéb
adminisztratív ügyek

június - július

Vízumügyintézés, egyéb
adminisztratív ügyek

Utazás az USA-ba

augusztus –
szeptember
(vagy 2016.
január / február)

elbírálás, oktatói-kutatói

Pályázat beadási
határidő

Dátum

www.fulbright.hu

Oktatói
vagy kutatói
ösztöndíjra
pályázók
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V. Fontos tudnivalók
1. Fulbright ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek tervezett
programjához egyidejűleg más teljes ösztöndíj nem áll rendelkezésére.
2. Ha a pályázó valamely más forrásból amerikai tartózkodása költségeinek egy
részét fedezni tudja, akkor kiegészítő támogatásért folyamodhat a Fulbright
Bizottsághoz. Amennyiben az ösztöndíjas amerikai tartózkodását szeretné
meghosszabbítani, előnyt jelent, ha a Fulbright támogatáson kívül egyéb anyagi
forrást is tud mozgósítani (saját, fogadóintézményi, alapítványi stb.).
3. Fulbright ösztöndíjjal egyidejűleg más ösztöndíj(ak)ra is lehet pályázni, de
azok eredményéről haladéktalanul tájékoztatni kell a Fulbright Bizottságot.
4. Az ösztöndíjas tevékenységet abban a tanévben kell teljesíteni,
amelyre a pályázó a jelentkezését beadta (2015-2016).
5. A Fulbright ösztöndíjas exchange visitor (J-1) vízumot kap, amely előírja,
hogy ösztöndíja befejeztével vissza kell térnie Magyarországra. Nem kaphat
bevándorló vízumot, állandó tartózkodási engedélyt, munkavállalásra vagy
szakmai gyakorlatra szóló engedélyt, nem lehet vegyes vállalat kihelyezett
képviselője (H és L vízumok) addig, amíg visszatérése után legalább két évet
Magyarországon nem töltött. Ez nem korlátozza az ösztöndíjast abban,
hogy a vízummentességi program keretében vagy másfajta vízummal két
éven belül ismét kiutazhasson az Egyesült Államokba vagy bármely más
országba.
hungarian.hungary.usembassy.gov/exchange_visitors_hu.html
6. Pályázati határidőn túl feladott (postai bélyegző) és/vagy hiányos
pályázatot nem áll módunkban elfogadni.
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Általános pályázati
feltételek

3.
Megfelelő angol nyelvtudás (lásd 38. oldal, 13. pont);
4.
PhD vagy DLA fokozat kutatói és oktatói kategóriában;
5.
Az egyes ösztöndíjtípusoknál megadott határidőig online kitöltött és
egy nyomtatott példányban beadott hiánytalan pályázati anyag;
6.
Ajánlólevelek (lásd az egyes ösztöndíjtípusok leírásánál);
7.
Orvosi igazolás (lásd 39. oldal, 16. pont);
8.
Jogosultság J-1 vízumra (lásd 24. oldal, 5. pont);
9.
Korábbi Fulbright ösztöndíjas pályázhat, de a Fulbright Program
elsősorban azokat a pályázókat részesíti előnyben, akik még nem
tartózkodtak huzamosabb ideig az Egyesült Államokban, illetve még nem
voltak Fulbright ösztöndíjasok;

www.fulbright.hu

2.
Minimum BA, BSc szintű diploma, de az MA, MSc szintű végzettség előnyt
jelent (lásd 37. oldal, 2. pont);

tudnivalók, feltételek

1.
Magyar állampolgárság (magyar-amerikai kettős állampolgárok nem
pályázhatnak);
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10.
Amerikai intézményben már megkezdett tanulmányok és kutatások
folytatását a Fulbright Program nem támogatja.
11.
Amerikai állampolgárok házastársa, illetve olyan személy, aki bevándorlási
vagy letelepedési engedélyért (zöld kártya) folyamodott az Amerikai Egyesült
Államokban, vagy ezek valamelyikét már meg is szerezte, nem pályázhat
Fulbright ösztöndíjra.
12.
Nem pályázhatnak ösztöndíjra, akik a pályázat beadási határidejétől számított
öt éven belül az Amerikai Egyesült Államokban szereztek diplomát.

Az ösztöndíjak száma a 2015-2016. tanévben rendelkezésre álló amerikai
és magyar kormánytámogatás mértékétől függ. Tájékoztatásul közöljük,
hogy az elmúlt időszakban évente 25-30 magyar résztvevője volt a
programnak.
Posztgraduális
hallgató

Oktatók / Kutatók

Humphrey

Tanév

Pályázó Ösztöndíjas Pályázó Ösztöndíjas Pályázó Ösztöndíjas

2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

91
95
95
103
86

16
14
12
17
16

51
53
61
46
48

16
15
11
14
12

5
7
7
11
6

* 2014. márciusban derül ki, hogy a magyar jelölt a nemzetközi versenyben is továbbjutott-e.
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*
0
1
1
0

1 nyomtatott példány beadása

þ
þ

Humphrey Oktatók Kutatók

þ
þ

þ
þ

þ
þ

Kiegészítő dokumentumok (az online jelentkezés során feltöltendő dokumentumok)
Report on Proficiency form
Ajánlólevelek
Academic Records form
Signature form
U.S. University Transcript Release Form
Diploma másolatok
Diploma másolatok angol fordítása
Index másolatok
Index másolatok angol fordítása
Folyamatban lévő tanulmányok index másolata
Foly. lévő tanulmányok indexének ang. fordítása
Háziorvosi igazolás

þ
þ (3)
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ (2)

þ

þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

Angol nyelvtudás igazolása
TOEFL
GMAT
GRE
Portfolió
Study / Research Objectives
Personal Statement

þ (csak MBA-hez)
þ (csak Master’s és

þ (3)

þ
þ

þ
þ

þ
þ

þ
þ

þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ

PhD programhoz)

þ (2)

(csak művészetek és
építészet területén)

þ
þ

Project Statement
CV

þ (3)

þ

Publikációs lista (a CV részeként)
Javasolt kurzusok tematikája
Irodalomjegyzék
Hivatalos meghívólevél az amerikai egyetemtől

Visiting Student Researcher kategóriában
lehet csatolni

Szponzori levél vagy banki igazolás
J-1-es vagy J-2-es vízum másolata

Hallgatói adatlap
Oktatói / kutatói adatlap

þ

þ

opcionális

opcionális

þ, ha volt

þ, ha volt

þ

þ

þ

þ

ilyen

Útlevél másolat

þ

þ

ilyen

A részletes kitöltési útmutató az online pályázatból letölthető.

pályázati kisokos

Online jelentkezés

A feltöltendő dokumentumok mérete maximum 2 MB lehet.

Posztgrad.
hallgatók

I. Posztgraduális
hallgatói ösztöndíjak
1-2. Posztgraduális hallgatói
és kiemelt közös ösztöndíjak
KÖVETELMÉNYEK:

· 2014. július 15-ig megszerzett minimum BA, BSc szintű oklevél illetve diploma,

·

de az MA, MSc szintű végzettség előnyt jelent (lásd 37. oldal, 2. pont);
(Akik pályázatuk benyújtásakor még diplomavédés előtt állnak, de azt 2014.
július 15-ig teljesítik, a megszerzett diplomát igazoló okiratot legkésőbb
2014. július 31-ig kell benyújtaniuk.)
PhD fokozattal rendelkező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra
nem, csak kutatói, illetve oktatói kategóriákban pályázhatnak. Amennyiben a
nyertes pályázó az ösztöndíj megkezdésének időpontja előtt a PhD fokozatot
megszerzi, az ösztöndíjra való jogosultsága megszűnik.

PÁLYÁZATI ANYAG:

· Az érvényes pályázathoz a Fulbright Foreign Student Program online

jelentkezést kell kitölteni, majd annak egy teljes kinyomtatott példányát
a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat beadási határidőig.
-

Online jelentkezés: https://apply.embark.com/student/fulbright/
international

-

A Fulbright Bizottság címe: 1082 Budapest, Baross u. 62.

-

Pályázat beadási határidő: 2014. május 19.

Fontos: Kizárólag hiánytalan pályázati anyagot fogadunk el!
A pályázathoz szükséges kiegészítő dokumentumok letölthetők:
- a www.fulbright.hu/palyazati-anyag/ weboldalról
- vagy az online jelentkezés során a „Supplemental Forms” résznél:
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·

Report on Proficiency in English nyomtatvány angol nyelven kitöltve. Oktatási

intézmény vezető angol nyelvtanára, angol anyanyelvű egyetemi vagy
főiskolai oktató, vagy az Amerikai Nagykövetség tisztviselője értékelheti a
nyelvtudást a kérdőíven megadott szempontok alapján;

·

Information Concerning Foreign Student Academic Records nyomtatvány: a

·

Signature Form;

·

Transcript Release Form – csak azoknak kell kitölteniük, akik amerikai

·

pályázó saját maga tölti ki. Az űrlapon megadott információ segítségül
szolgál az amerikai fogadó intézmények számára abban, hogy a pályázó
által Magyarországon megszerzett felsőfokú végzettség beilleszthető
legyen az amerikai oktatási és értékelési rendszerbe.

felsőoktatási intézményben tanultak;
Hallgatói adatlap – ezt az adatlapot magyarul kell kitölteni;

· Minden megszerzett diplomát és azok angol fordítását, valamint

minden leckekönyvet és azok angol fordítását fel kell tölteni az online
jelentkezés során a „Transcript” résznél. A legegyszerűbb megoldás
az egyetem által kibocsátott magyar-angol nyelvű Europass Oklevél
Melléklet beszkennelése és feltöltése. A file mérete maximum 2MB lehet.
A hitelesített másolatokat kizárólag az ösztöndíjra jelöltektől fogjuk kérni
2014 októberében a kiértesítés után;

· Jelenleg folyamatban lévő tanulmányok leckekönyvét és annak angol

fordítását is a fentiek szerint kell beszkennelni és feltölteni az online
jelentkezés során. Ezek hitelesített másolatát is csak az ösztöndíjra
jelöltektől fogjuk kérni 2014 októberében;

www.fulbright.hu

(Letter of Reference) angol nyelven egyetemi oktatóktól
vagy az adott terület más szaktekintélyeitől; a munkahely támogatása
előnyt jelent. Az ajánló online is kitöltheti az ajánlólevelet (ld. a részleteket
az online jelentkezésben);

I. Posztgrad hallgatói

· Három ajánlólevél
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· Háziorvosi igazolás – eredeti, magyar nyelven kiállított igazolás (lásd 39.
oldal, 16. pont);

·

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) vizsga: minimum 90 pontos

·

GMAT (Graduate Management Admission Test) vizsga azoknak a pályázóknak,
akik Master of Business Administration (MBA) programban való részvételre

TOEFL iBT (internet Based Testing), vagy minimum 577 pontos TOEFL
ITP (Institutional Testing Program) eredménnyel. A TOEFL vizsgát 2013.
januárnál nem régebben, de legkésőbb 2014. május 19-ig le kell tenni;

pályáznak (a szükséges minimális pontszám az amerikai egyetemek
követelményeitől függ). A vizsgát négy évnél nem régebben, de legkésőbb
2014. május 19-ig le kell tenni;

·

GRE General (Graduate Record Examination) vizsga azoknak a pályázóknak,

akik fokozatot adó (kivéve MBA) programban való részvételre pályáznak (a
szükséges minimális pontszám az amerikai egyetemek követelményeitől függ).
A vizsgát négy évnél nem régebben, de legkésőbb 2014. május 19-ig le kell tenni.

Megjegyzés: jogi területen pályázóknak csak a TOEFL vizsgát kell letenniük.
A GRE és GMAT vizsga az ő számukra nem felvételi követelmény az amerikai
egyetemeken.

·

Portfolió két példányban a művészetek illetve építészet terén pályázóknak.

Az említett vizsgákat legkésőbb a pályázat beadási határidőig (2014. május 19.)
kell teljesíteni, és azt igazolni kell. Azoknak a pályázóknak, akiknek a pályázat
beadásakor még nincs vizsgaeredménye, amint azt kézhez kapták, csatolniuk kell
pályázati anyagukhoz. A vizsgákkal kapcsolatos további információt a Tanulmányi
Tanácsadó Központok adnak (lásd 42. oldal).
A posztgraduális hallgatói kategóriára jelentkezők számára a Fulbright Bizottság
2014. április 2-án és 2014. április 25-én intézményes TOEFL nyelvvizsga
(TOEFL ITP) lehetőségét biztosítja a szükséges tudásszint előzetes felmérése
céljából. A TOEFL ITP 300-677–ig terjedő pontskáláján minimum 577 pont
elérése a követelmény. A TOEFL ITP vizsga eredménye kizárólag a Fulbright
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Az ösztöndíjat elnyert pályázóknak október-november folyamán
kötelezően le kell tenniük az amerikai egyetemek által elismert hivatalos
TOEFL iBT és GRE vizsgát. A szükséges vizsgák teljesítéséhez a
vizsgadíj megváltására reményeink szerint szabadjegyeket tudunk
biztosítani.

FONTOS:

· az online pályázat kitöltése és minden vonatkozó 		
dokumentum feltöltése;

· a SUBMIT menügomb megnyomása az online jelentkezés
·
·

végén;
a rendszer által generált PDF kinyomtatása;
egy teljes kinyomtatott példány beadása a Fulbright 		
Bizottsághoz.

www.fulbright.hu

A posztgraduális hallgatói kategóriára jelentkezők számára a Fulbright
Bizottság 2014. április 28. és május 14. között GRE intézményes
elővizsga lehetőségét biztosítja a szükséges tudásszint felmérése
céljából. A GRE elővizsga eredménye kizárólag a Fulbright ösztöndíj
megpályázásához használható fel. A GRE elővizsga díja 5.000 Forint.
Jelentkezni nyitvatartási időben a Fulbright EducationUSA Tanácsadó
Központban lehet a vizsgadíj befizetésével a vizsga előtt legkésőbb 2
munkanappal. Alkalmanként 6-6 fő vizsgázhat, ezért érdemes mielőbb
bejelentkezni a vizsgára.

I. Posztgrad hallgatói

ösztöndíj megpályázásához használható fel. A TOEFL ITP vizsga
díja 10.000 Forint. Jelentkezni nyitvatartási időben a Fulbright
EducationUSA Tanácsadó Központban lehet a vizsgadíj befizetésével a
vizsga előtt legkésőbb 2 munkanappal. Alkalmanként maximum 50
fő vizsgázhat, ezért érdemes mielőbb bejelentkezni a vizsgára.
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II. Hubert H. Humphrey
ösztöndíjak
KÖVETELMÉNYEK:

· Minimum BA, BSc szintű oklevél illetve diploma;
· Legalább 5 éves, diplomára épülő szakmai gyakorlat;
· Kiváló angol nyelvtudás.
PÁLYÁZATI ANYAG:

· Az érvényes pályázathoz a Hubert H. Humphrey Fellowship Program
online jelentkezést kell kitölteni, majd annak egy teljes kinyomtatott
példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat beadási
határidőig.
-

Online jelentkezés: https://apply.embark.com/student/humphrey/
fellowship

-

A Fulbright Bizottság címe: 1082 Budapest, Baross u. 62.

-

Pályázat beadási határidő: 2014. május 19.

Fontos: Kizárólag hiánytalan pályázati anyagot fogadhatunk el!
A pályázathoz szükséges kiegészítő dokumentumok letölthetők:
- a www.fulbright.hu/for-hungarians/ weboldalról
- vagy az online jelentkezés során a „Supplemental Forms” résznél:

·
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English Language nyomtatvány angol nyelven kitöltve. Oktatási intézmény
vezető angol nyelvtanára, angol anyanyelvű egyetemi vagy főiskolai oktató,
vagy az Amerikai Nagykövetség tisztviselője értékelheti a nyelvtudást a
kérdőíven megadott szempontok alapján;

·

Minden megszerzett diploma hitelesített másolata (lásd
38. oldal, 11. pont);

·

Minden megszerzett diploma hitelesített angol fordítása (lásd 38.
oldal, 11. pont);

·

Minden leckekönyv hitelesített másolata (lásd 38. oldal, 11. pont);

·

Minden leckekönyv hitelesített angol fordítása (lásd 38. oldal, 11. pont);

·

Háziorvosi igazolás eredeti - magyar nyelven kiállított igazolás (lásd
39. oldal, 16. pont);

·

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) vizsga: minimum 71

pontos TOEFL iBT (internet Based Testing), vagy minimum 527
pontos TOEFL ITP (Institutional Testing Program) eredménnyel. A
TOEFL vizsgát 2013. januárnál nem régebben, de legkésőbb 2014.
május 19-ig le kell tenni.

A TOEFL vizsgát legkésőbb a pályázati beadási határidőig (2014. május 19.)
le kell tenni, és azt igazolni kell. Azoknak a pályázóknak, akiknek a pályázat
beadásakor még nincs vizsgaeredménye, amint azt kézhez kapták, csatolniuk
kell pályázati anyagukhoz. A TOEFL vizsgával kapcsolatos további információt
a Tanulmányi Tanácsadó Központok adnak (lásd 42. oldal).
A Hubert H. Humphrey kategóriára jelentkezők számára a Fulbright
Bizottság 2014. április 2-án és 2014. április 25-én intézményes TOEFL
nyelvvizsga (TOEFL ITP) letételét teszi lehetővé a szükséges tudásszint
előzetes felmérése céljából. A TOEFL ITP 300-677–ig terjedő pontskáláján
minimum 527 pont elérése a követelmény. A TOEFL ITP vizsga eredménye
kizárólag a Fulbright ösztöndíj megpályázásához használható fel. A TOEFL
ITP vizsga díja 10.000 Forint. Jelentkezni nyitvatartási időben a Fulbright
EducationUSA Tanácsadó Központban lehet a vizsgadíj befizetésével a vizsga
előtt legkésőbb 2 munkanappal. Alkalmanként maximum 50 fő vizsgázhat,
ezért érdemes mielőbb bejelentkezni a vizsgára.

II humphrey

Két ajánlólevél (Letter of Reference) egy a munkahelyi
vezetőtől és legalább egy egyetemi oktatótól vagy az
adott terület más szaktekintélyétől. Az ajánló online
is kitöltheti az ajánlólevelet (ld. a részleteket az online
jelentkezésben);

www.fulbright.hu

·
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Az ösztöndíjra jelölt pályázóknak kötelezően le kell tenni az amerikai egyetemek
által elismert hivatalos TOEFL iBT vizsgát. Reményeink szerint ehhez
szabadjegyeket tudunk biztosítani.

FONTOS:

·
·
·
·
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az online pályázat kitöltése és minden vonatkozó dokumentum
feltöltése;
a SUBMIT menügomb megnyomása az online jelentkezés
végén;
a rendszer által generált PDF kinyomtatása;
egy teljes kinyomtatott példány beadása a Fulbright
Bizottsághoz.

III. Oktatói ösztöndíjak
IV. Kutatói ösztöndíjak
KÖVETELMÉNYEK:

· Kiemelkedő oktatói/kutatói szakmai tevékenység;
· PhD fokozat (kivéve egyes művészeti ágak esetében).
PÁLYÁZATI ANYAG:

· Az érvényes pályázathoz a Fulbright Visiting Scholar Program

- A Fulbright Bizottság címe: 1082 Budapest, Baross u. 62.
- Pályázat beadási határidő: 2014. október 13.

Fontos: Kizárólag hiánytalan pályázati anyagot fogadunk el!
Az online jelentkezési lapra feltöltendő kiegészítő dokumentumok:

·
·
·
·
·
·
·

Részletes munkaterv (Project Statement);
Önéletrajz (CV) publikációs listával;
Oktatói kategóriában: a javasolt kurzus(ok) tematikája (Course Syllabi);
Kutatói kategóriában: irodalomjegyzék (Bibliography);
Hivatalos meghívólevél (Letter of Invitation) amerikai oktatási intézménytől
(lásd 38. oldal, 10. pont);
Kiváló angol nyelvtudás és annak igazolása (English Language Proficiency)
(lásd 38. oldal, 13. pont);
Szponzori levél vagy banki igazolás (Financial Support), amennyiben a
Fulbright ösztöndíjon kívül máshonnan is számít anyagi támogatásra;

www.fulbright.hu

- Online jelentkezés: https://apply.embark.com/student/fulbright/
scholars

Oktatói, Kutatói

online jelentkezést kell kitölteni, majd annak egy teljes kinyomtatott
példányát a Fulbright Bizottság címére eljuttatni a pályázat beadási
határidőig.
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· J-1 vagy J-2 vízum másolata, amennyiben már korábban rendelkezett ilyen
·
·

·
·
·
·

vízummal;
Útlevél arcképes oldalának másolata;
Három ajánlólevél (Letter of Reference) az adott terület szaktekintélyeitől, a
munkahely támogatása előnyt jelent (formanyomtatvány letölthető a www.
fulbright.hu/oktatoi-osztondijak/ honlapról). Az ajánló online is kitöltheti
az ajánlólevelet (ld. a részleteket az online jelentkezésben a „References”
résznél);
Minden megszerzett diploma és tudományos fokozat okleveleinek másolata
(hitelesítés nem szükséges) – az „Additional Documentation” menüpontba
feltöltve;
Minden megszerzett diploma és tudományos fokozat okleveleinek angol
nyelvű fordítása (hitelesítés nem szükséges) - az „Additional Documentation”
menüpontba feltöltve;
Háziorvosi igazolás - az „Additional Documentation” menüpontba feltöltve.
Eredeti, magyar nyelven kiállított igazolás (lásd 39. oldal, 16. pont);
Oktatói/kutatói adatlap – ezt az adatlapot magyarul kell kitölteni (letölthető a
www.fulbright.hu/oktatoi-osztondijak/ weboldalról).

FONTOS:

·
·
·
·
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az online pályázat kitöltése és minden vonatkozó dokumentum
feltöltése;
a SUBMIT menügomb megnyomása az online jelentkezés
végén;
a rendszer által generált PDF kinyomtatása;
egy teljes kinyomtatott példány beadása a Fulbright
Bizottsághoz.

A pályázók száma és a rendelkezésre álló
pénzügyi keret évről évre változhat. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján a diák pályázók
12-18 százaléka, a kutatói és oktatói pályázók
18-30 százaléka kaphat ösztöndíjat.

2.
Lehet-e BA, BSc végzettséggel
Fulbright ösztöndíjra pályázni?

Igen, de ha az adott szakterületen MA,
MSc szintű végzettség Magyarországon is
megszerezhető, a mesterfokozat előnyt élvez.

3.
Lehet-e angol nyelvtanulás
céljából pályázni Fulbright
ösztöndíjra?

Nem. A Fulbright tudományos-szakmai
program. A magas szintű angol nyelvtudás
alapvető pályázati követelmény.

4.
Lehet-e több kategóriában/
tudományterületen egyidejűleg
pályázni?

Igen, ha a pályázó minden követelménynek
megfelel és pályázati anyagát minden
kategóriában/tudományterületen hiánytalanul
beadja. A pályázati követelmények és
pályázati anyagok azonban kategóriánként
változnak.

5.
Annak, aki korábban már
pályázott, de nem kapott
ösztöndíjat, érdemes-e újra
próbálkoznia?
Igen, de új pályázatot kell beadnia.

6.
Mennyire veszik szigorúan a
beadási határidőt?

Szigorúan betartjuk és nem teszünk kivételt.

7.
Szükséges-e személyesen beadni
a jelentkezést?
Nem. A pályázatok postán is feladhatók, de a
postai bélyegző dátuma nem lehet későbbi,
mint a pályázat beadási határideje.

8.
Melyek az elbírálás szempontjai?
Figyelembe vesszük a szakmai
felkészültséget, a munkaterv színvonalát és
megvalósíthatóságát, a program várható
hosszú távú eredményességét és hatásait,
az angol nyelvtudást, az ajánlóleveleket, az
amerikai tartózkodás indokoltságát. A formai
követelmények maradéktalan betartása
előfeltétel.

9.
Kell-e amerikai fogadóintézményt
keresni, be kell-e szerezni
meghívólevelet?

www.fulbright.hu

1.
Milyen eséllyel lehet Fulbright
ösztöndíjra pályázni, mekkora a
túljelentkezés?

gy.i.k.

Válaszok a leggyakrabban
előforduló kérdésekre

Az oktatói vagy kutatói kategóriában
pályázóknak igen. A posztgraduális hallgatói
kategóriában a pályázatban 3 preferált
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egyetemet lehet megjelölni. A Visiting Student
Researcher kategóriában pályázóknak nem
kötelező, de ajánlott meghívólevél beszerzése
is.
Amerikai felsőoktatási intézményekkel
kapcsolatban a Tanulmányi Tanácsadó
Központok (lásd 38. oldal) adnak tájékoztatást.

10.
Mit tartalmazzon a meghívólevél?
A hivatalos meghívólevelet a kiválasztott
amerikai intézmény tanszékvezetője, vagy
más felelős vezetője írhatja. A levélnek
tartalmaznia kell, hogy milyen tevékenységre,
milyen időtartamra hívják meg a pályázót,
meg kell neveznie leendő szakmai partnerét
(címét, telefonszámát, e-mail címét),
és a fogadóintézmény által biztosított
munkafeltételeket.

11.
A posztgraduális hallgatói
kategóriában az ösztöndíjra
jelölteknek 2014 októberében
be kell nyújtaniuk a Fulbright
Bizottsághoz minden megszerzett
diplomájuk és leckekönyvük
hitelesített másolatát és fordítását.
Mit jelent ez pontosan?
Az amerikai egyetemek felvételi követelménye szerint az ösztöndíjra jelölteknek 2014
októberében az alábbi dokumentumokat kell
benyújtaniuk a Fulbright Bizottsághoz: minden
megszerzett diploma hitelesített másolatát és
hitelesített fordítását; valamennyi leckekönyv
hitelesített másolatát és hitelesített fordítását. Csatolni kell a leckekönyv minden olyan
oldalát, amely személyi adatokat (1-3. oldal),
ill. a tanulmányokra vonatkozó információt
(tantárgy, heti óraszám, érdemjegy, szigorlat,
abszolutórium, államvizsga, stb.) tartalmaz. A
dokumentumokat a kibocsátó intézmény dékáni
hivatala, tanulmányi/nemzetközi osztálya vagy
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közjegyző, fordítóiroda hitelesítheti. A legegyszerűbb megoldás az egyetem által kibocsátott
magyar-angol nyelvű Europass Oklevél Melléklet benyújtása.

12.
A posztgraduális hallgatói
kategóriában előnyt jelent-e, ha a
pályázónak az adott területen van
szakmai gyakorlata?
Igen, előnyt jelent.

13.
Igazolható-e az angol nyelvtudás
a TOEFL teszten kívül más
nyelvvizsga eredménnyel?

Az oktatói és kutatói kategóriákban igen. A
posztgraduális hallgatói kategóriában a TOEFL
nyelvvizsga az amerikai egyetemi felvételi
alapvető követelménye.

14.
Hogyan kell letenni a hivatalos
TOEFL IBT, GRE General,
GMAT vizsgákat?

A számítógépes TOEFL, GRE General és
GMAT tesztekkel kapcsolatos kérdésekben a
Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ
(lásd 40. oldal) vagy bármely más Tanulmányi
Tanácsadó Központ (lásd 42. oldal) ad részletes
felvilágosítást.
A TOEFL (www.toefl.org), GRE General
(www.gre.org) és a GMAT (www.mba.com)
tesztek a hivatalos vizsgaközpontokban
tehetők le. A vizsgahelyek korlátozott számára
való tekintettel célszerű minél korábban
bejelentkezni a vizsgákra.

15.
Ki kell-e töltenie a Report

on Proficiency in English

nyomtatványt annak a pályázónak,

17.
Mit fedez a Fulbright ösztöndíj?

Igen, mivel ez a nyomtatvány az online
jelentkezés része. Oktatási intézmény vezető
angol nyelvtanára, angol anyanyelvű egyetemi
vagy főiskolai oktató, vagy az Amerikai
Nagykövetség tisztviselője értékelheti a
nyelvtudást a kérdőíven megadott szempontok
alapján.

A Fulbright Program az amerikai tartózkodás
alapvető költségein (szállás, megélhetés,
biztosítás) túl fedezi a Magyarország és
az Egyesült Államok közötti egyszeri odavissza utazás költségének legfeljebb 50%-át,
valamint szerény mértékű támogatást nyújt
a kísérő családtagok részére. Posztgraduális
hallgatók esetében az ösztöndíj maximum
15.000 USD-ig járul hozzá a tandíjhoz.

16.
Milyen orvosi igazolást kell
csatolni a pályázathoz?
Magyar nyelvű háziorvosi igazolást
kell beszerezni arról, hogy a pályázó

„egészséges, nem szenved fertőző
betegségben és egészségi állapota
alapján alkalmas a tervezett külföldi
tartózkodásra”.

18.
Az ösztöndíjast elkísérhetik-e
családtagjai?

gy.i.k.

aki nyelvtudását TOEFL
nyelvvizsgával igazolja?

Igen, a kísérő családtagok nevét már a
pályázati anyagban fel kell tüntetni (ez a
szándék az ösztöndíjak odaítélésében nem
játszik szerepet). A családtagokért az amerikai
tartózkodás időtartama alatt anyagilag és
minden egyéb vonatkozásban (beleértve a
kiutazást és a biztosítást is) az ösztöndíjas a
felelős.

Tájékoztató előadásokat az alábbi helyszíneken tartunk:
Budapest, Eger, Debrecen, Pécs, Szeged, Veszprém
A pontos kezdési időpontokról és helyszínekről a honlapunkon részletes
információt találhat:
www.fulbright.hu/tajekoztato-eloadasok

		

www.fulbright.hu

Tájékoztató előadások
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Fulbright Educationusa
Tanácsadó Központ
A Fulbright Tanulmányi Tanácsadó Központ, amely az EducationUSA hálózat
részeként működik, szívesen látja azokat a középiskolásokat, egyetemi/főiskolai
vagy posztgraduális hallgatókat, végzett szakembereket, doktoranduszokat, oktatókat illetve kutatókat, akik amerikai felsőfokú továbbtanulási lehetőségekről és
azok feltételeiről kívánnak tájékozódni. A Központ referencia könyvtára széleskörű információt nyújt az amerikai felsőoktatásról: amerikai egyetemi katalógusok, a Központ saját kiadványai és egyéb információs kiadványok segítik a látogatók tájékozódását. Az információszolgáltatás csoportos tájékoztatók illetve
egyéni tanácsadás formájában történik. A Központ munkáját amerikai Fulbright
ösztöndíjasok is segítik.
A Központ az alábbi témakörökben nyújt információt és segítséget az érdeklődők
számára:
· az amerikai felsőoktatás rendszere;
· tanulmányi programok, tudományos fokozatok, felsőoktatási intézmények
típusai;
· amerikai egyetemek felvételi követelményei, a pályázás menete;
· felvételihez szükséges tesztek (TOEFL, GRE, GMAT, SAT, ACT, LSAT,
GED, stb.);
· tesztekre felkészítő anyagok;
· próbateszt;
· pénzügyi támogatások: ösztöndíj lehetőségek, egyéb anyagi források;
· egyetemi és kulturális élet az Egyesült Államokban;
· a Fulbright Program: pályázati feltételek, a pályázás és az elbírálás
folyamata.

NYITVA TARTÁS:
hétfő, péntek: 9:00 – 12:30
kedd, csütörtök: 9:00 –12:30
és 13:00 – 17:00
szerda: egyéni tanácsadás előzetes időpontegyeztetéssel
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SZEMINÁRIUM ÖNÉLETRAJZ- ÉS PÁLYÁZATÍRÁSRÓL:

Fulbright Application Hands-on Writing Series (Fulbright
pályázatíráshoz felkészítő szemináriumok):

Part II: Peer Editing
Április 15., kedd 14:00-16:00
Április 29., kedd 14:00-16:00

FELKÉSZÜLÉSI LEHETŐSÉG TOEFL ITP ÉS GRE VIZSGÁKRA:
- Ingyenes számítógépes próbateszt (előzetes időpont egyeztetéssel)
- Gyakorlókönyv és CD kölcsönzés letéti díj ellenében
- TOEFL ITP Test Taking Strategies Workshop: 				
2014. március 21. péntek 14:00 óra
- GRE Test Taking Strategies Workshop: 2014. március 20-án, 		
csütörtökön és április 10-én, csütörtökön 14:00-16:00 óra között

tanácsadás

Part I: Brainstorming/Pre-Writing
Március 11., kedd 14:00-16:00
Április 1., kedd 14:00-16:00

CÍM:

www.fulbright.hu

1082 Budapest, Baross u. 62. 1. emelet 111. szoba
Tel: 462-8050, Fax: 252-0266 | E-mail: educationusa@fulbright.hu
www.fulbright.hu/educationusa | www.educationusa.hu
www.educationusa.state.gov
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EducationUSA tanácsadó
központok
Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ
1082 Budapest, Baross utca 62.
Tel: 462-8050
I. emelet 111.
Litkei Kornélia,
www.fulbright.hu/educationusa
Rabóczki Ágnes
E-mail: educationusa@fulbright.hu

American Corner Debrecen				
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Tel: 52/531-982
4026 Debrecen, Bem tér 19.
Tóth Viktória
www.americancorner.hu
E-mail: debrecen@americancorner.hu

American Corner Pécs

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed
7626 Pécs, Felsővámház u. 52.
www.americancorner.hu
E-mail: pecs@americancorner.hu

Tel: 72/500-386
Nagy Zsuzsanna

American Corner Veszprém

Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Tel: 88/560-600
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
Falussy Boglárka			
www.americancorner.hu
E-mail: veszprem@americancorner.hu

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Amerikai Felsőoktatási Információs Központ Tel: 62/546-625
6722 Szeged, Ady tér 10.		
dr. Ficzkó Ildikó
www.bibl.u-szeged.hu/afik
E-mail: afik@ek.szte.hu
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A számítógépes tesztközpont címe:
1082 Budapest, Baross u. 62. Fszt. 15.
www.fulbright.hu/computer-based-test-center
A TOEFL vizsga hivatalos honlapja és regisztráció: www.toefl.org
A GRE vizsga hivatalos honlapja és regisztráció: www.gre.org

GMAT
A GMAT vizsga a Trainer C Oktatóközpontban tehető le.
(1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., Tel: 436-6681, www.trainerc.hu)
A Fulbright EducationUSA Tanácsadó Központ lehetőséget nyújt GMAT
felkészítő anyagok kölcsönzésére és próbateszt letételére.
A GMAT vizsga hivatalos honlapja és regisztráció: www.mba.com

tanácsadóközpontok, vizsgaközpont

Az 1997 októberétől működő számítógépes vizsgaközpont a TOEFL, GRE,
PMI, EPSO és más vizsgák letételére ad lehetőséget. A központ általában
hétfőn és csütörtökön, illetve megadott pénteki és szombati napokon 12 személy
egyidejű vizsgáztatását teszi lehetővé. 2006. március 25-től világszerte a
TOEFL vizsga új változatát, a TOEFL iBT-t (internet Based Testing) vezették
be, mely a négy nyelvi alapkészséget méri (olvasott szöveg értése, beszédértés,
beszédkészség, fogalmazás). A tesztekre való jelentkezéssel, fizetési módokkal
és felkészítő anyagokkal kapcsolatos kérdésekben a Fulbright EducationUSA
Tanácsadó Központ (lásd 40. oldal) ad részletes tájékoztatást.

www.fulbright.hu

Fulbright - Prometric
számítógépes vizsgaközpont
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A Fulbright Programban
együttműködő partnerek
Bureau of Educational and
Cultural Affairs (ECA),
U.S. Department of State
Washington D.C.

Az ECA szervezi és irányítja
az Amerikai Egyesült Államok
kormánya által finanszírozott oktatási
csereprogramokat, köztük a Fulbright
Programot. Továbbá az ECA intézi
a Fulbright középiskolai tanárcsere
programban résztvevő ösztöndíjasok
ügyeit is az IIE-val együttműködve.

The J. William Fulbright Foreign
Scholarship Board (FSB)

Council for International
Exchange of Scholars (CIES)
Washington D.C.

A CIES intézi a Fulbright oktatói és
kutatói ösztöndíjasok ügyeit.

Public Affairs Section, American
Embassy
Budapest

Az Amerikai Nagykövetség részeként
működő Public Affairs Section
foglalkozik az oktatási és kulturális
csereprogramokkal, így pl. a Fulbright
Programmal és az Amerikai Kuckók
hálózatával.

Washington D.C.

Vilálgszerte a kuratórium felügyeli a
Fulbright Oktatási Csereprogramot.
Tagjait az Egyesült Államok elnöke
nevezi ki.

Institute of International
Education (IIE)
New York

Az IIE intézi a Fulbright
prosztgraduális hallgatói és a
Hubert H. Humphrey program
ösztöndíjasainak ügyeit.
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Budapest

A Magyar Kormány hivatalos
képviselője az államközi
együttműködésben.

Fulbright Bizottság
Magyar-Amerikai Oktatási
Csereprogram Bizottság
Budapest

A Bizottság egyik fő feladata a
Fulbright Program működtetése. További feladatai közé tartozik a tanulmányi tanácsadás és a Prometric partnereként a számítógépes vizsgáztatás
(TOEFL, GRE és még további több,
mint 20 féle vizsga esetében).

