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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 
 A Balassi Intézet MÖB Iroda közzéteszi az olasz Külügyminisztérium 2014-re  
szóló pályázati felhívását, amely a magyar-olasz együttműködési megállapodáson alapul.  

A pályázat célja olyan magyar állampolgárok tanulmányainak és kutatásainak 
támogatása, akiknek szakmai munkája mindkét ország számára hosszú távon hasznos, s akik 
elkötelezettek a nemzetközi kulturális együttműködés terén, akik képesek és szándékoznak is 
erősíteni a két ország közötti nyelvi, kulturális, tudományos és gazdasági kapcsolatokat.  

Az adományozó olasz kormány az ösztöndíjat elsősorban egyetemi hallgatók és fiatal 
kutatók részére biztosítja, akik hazájukban kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, és 
képesek jó olasz nyelvtudásuk alapján olasz felsőoktatási intézményekben vagy 
kutatóközpontokban is kiváló eredményt elérni. 

 
 
Megpályázható ösztöndíj típusok:  

Minden esetben kizárólag állami vagy államilag elismert olasz intézménybe lehet pályázni. 
 

Három hónapos vizsgaköteles,  tandíjas nyelvi kurzusok:  
1. Corsi di lingua e cultura italiana: olasz nyelvtanfolyamok. Jelentkezési feltétel: legalább 
III. évfolyamra beiratkozott egyetemi hallgatói státusz igazolása; minimum alapvizsga olasz 
nyelvből (A1); legalább A2 szintű kurzus választása (fontos a hely és az időpont megjelölése 
az olasz online kitöltendő adatlapon). Kezdő nyelvtanfolyamra nem lehet jelentkezni.  
2. Corsi di didattica dell’Italiano: olasz nyelvtanfolyamok az olasz nyelvet aktívan oktató 
olasztanárok részére. Jelentkezési feltétel: az iskola igazgatója által aláírt hivatalos igazolás. 
Csak azok pályázhatnak, akik 1968.06.01-je után születtek. 
 
Elsősorban választható intézmények: Università per Stranieri di Perugia; Università per 
Stranieri di Siena; Università Roma Tre di Roma (itt nincs nyári nyelvtanfolyam). Az olasz 
egyetem saját hatáskörében tandíjmentességet vagy tandíjkedvezményt adhat. 
 
Három hónapos (általában) tandíjas egyetemi kurzusok vagy kutatások: 
3. Progetti di studio o ricerca presso Centri o Laboratori di Ricerca –  Biblioteche – Archivi 
e Musei italiani non privati: pályázni lehet kutató központokba, laboratóriumokba, 
könyvtárakba, levéltárakba és múzeumokba. Jelentkezési feltétel: részletes, megfelelően 
dokumentált  munkaterv/kutatási program; a választott olasz  intézmény fogadólevele, 
amelyben az aláíró személy vállalja a program követését és a végső értékelést is. A fogadó 
intézmény saját hatáskörében határozza meg a fizetés mértékét vagy mentességet biztosít. 
Érdemes előre tájékozódni. 
 
Hat vagy kilenc hónapos, minden esetben vizsgaköteles (általában) tandíjas, egyes 
esetekben felvételihez kötött egyetemi kurzusok: 
4. Corsi universitari singoli: a legköltségesebb képzési forma. Jelentkezési feltétel: (magyar) 
egyetemi hallgatói státusz igazolása és a választott olasz egyetem fogadókészséget tanusító 
igazolása. Előnyt élveznek a mesterkurzusra jelentkezők.  
5. Corsi universitari di laurea di primo o di secondo livello: tandíjmentes alap- és 
mesterképzés az orvostudomány kivételével bármely szakterületen. Előnyben részesülnek a 
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mesterképzésre pályázók. Az alapképzés megkezdéséhez érettségi bizonyítvány, a 
mesterképzéshez alap (BA) diploma szükséges, valamint tanácsos megbizonyosodni az olasz 
egyetem fogadókészségéről (pl.: indul-e a megpályázandó kurzus). Hasznos előre tájékozódni 
a jelentkezési feltételekről is, és több egyetem ugyanazon szakját megjelölni, hogy egy 
esetleges sikertelen felvételi esetén ne vesszen el az ösztöndíj.  
6. Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale: felsőfokú művészeti képzés. 
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány. Választható intézmények:  képző-, tánc- vagy 
zeneművészeti akadémiák, konzervatóriumok, az ISIA=Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche, restaurátor iskolák, a Scuola Nazionale di Cinema filmakadémia (itt a korhatár: 27 
év). Szükséges előre tájékozódni a felvételikről és a tandíjfizetési kötelezettségről.  
  
Az olasz Külügyminisztérium az egyes országok számára lehetővé teszi, hogy  eldöntsék mely típusú 
ösztöndíj-lehetőségeket hirdetik meg állampolgáraik számára. Magyarország nem hirdeti meg a 7. 8. 
pontot. 
9. Dottorati di Ricerca: tandíjmentes PhD-képzés, mely Olaszországban nagyon szigorú 
szabályozás alá esik, ezért a pályázónak a pályázat beadása előtt kapcsolatba kell lépni a 
választott olasz egyetemmel. Előnyt jelent, ha a hallgató képzését biztosító magyar egyetem 
már együttműködési kapcsolatban áll a választott olasz egyetemmel. Szükséges végzettség: 
főiskola vagy egyetem (MA).  
A fent említett lehetőség értelmében Magyarország nem hirdeti meg a 10. 11. pontot. 

 
     Általános pályázati feltételek: 
 

Az ösztöndíj megvalósulása 2014. január 1-je és 2014. december 31. között 
lehetséges. 

Kizárólag olasz állami vagy államilag elismert intézményekbe lehet pályázni. 
Olaszországi székhelyű külföldi intézményekbe, vagy Olaszország területén lévő államokba 
nem lehet pályázni (pl.: Vatikán, San Marino).  
  

A következő intézménytípusokat lehet választani: 
 tudományegyetemek, egyetemi intézetek és műszaki felsőoktatási intézmények; 
 felsőfokú művészeti képző intézmények; 
 restaurátor intézetek; 
 filmakadémia  (Scuola Nazionale di Cinema). Megjegyzés: ide 27 év a jelentkezés 

felső korhatára; 
 kutatóközpontok vagy laboratóriumok, könyvtárak, levéltárak, múzeumok. 

 
Az olasz nyelvtudás minden esetben kötelező (CILS B2, CELI 3, PLIDA B2 vagy 

INT.IT). Kivétel: ha a képzés nyelve angol. Az olasz nyelvtudás szintjét az Olasz Tanszékek  
is igazolhatják. 
 

Iskolai végzettségek olaszországi megfeleltetésével kapcsolatban az alábbi olasz 
linken lehet tájékozódni: 
http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm 
és 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
Az iskolai végzettségeket olaszra fordítva és értéknyilatkozattal (Dichiarazione di valore in 
loco) ellátva csak a nyertes és a tartalék jelölteknek kell majd bemutatni az Olasz 
Kultúrintézetben. Az előzetes hitelesítési eljárásról a következő e-mail címen lehet 
érdeklődni: 
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borsestudio.iicbudapest@esteri.it 
 

Korhatár: 18-35 év, az olasztanárok esetében 45 év. 
Bővebben tájékozódni az olasz Külügyminisztérium honlapján lehet: 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm 
 
 
Megjegyzések: Az olasz Külügyminisztérium – tekintettel a jelentősen lecsökkentett 
pénzügyi forrásokra - lehetőséget biztosít arra, hogy a külföldi olasz külképviseletek minden 
országban a helyi illetékes szervekkel történt egyeztetés alapján megállapodjanak a  pályázati 
felhívás tartalmáról.  
Ez a magyarázata, hogy a magyar sajátosságok figyelembevételével jelen pályázati 
felhívásban nem szerepel az olasz Külügyminisztérium által felsorolt összes lehetséges 
ösztöndíjtípus. 
Magyarországon nem lehet pályázni a következő 6 vagy 9 hónapos, tandíjas ösztöndíj 
típusokra: 

- Corsi di didattica dell’Italiano per docenti di italiano (7.); 
- Corsi di Master di I° e II° Livello (8); 
- Scuole di specializzazione (10.); 
- Progetti di Studio o Ricerca individuali o in co-tutela (11.). 

A pályázatok csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha határidőn belül, 
párhuzamosan, azonos ösztöndíj típusok megjelölésével érkeznek be a Balassi Intézet MÖB 
Irodájába és az Olasz Kultúrintézetbe (azzal egyidejűleg az olasz Külügyminisztériumba). A 
formai hibák automatikusan érvénytelenítik a pályázatot. 

 
Juttatások: 

 
Az ösztöndíj összege előreláthatóan 620 EUR/hónap. A kifizetésre Olaszországban 

háromhavonta kerül sor. Az összeget az ösztöndíjas által, a saját nevére nyitott olasz bank- 
vagy postaszámlára utalják. A 2013-2014 tanévtől az olasz Külügyminisztérium – az 
egyszerűsítés és a várakozási idő lerövidítése céljából - megállapodást kötött az alábbi 
olasz oktatási intézményekkel, melynek értelmében az ösztöndíj utalását közvetlenül 
ezek az intézmények végzik: 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università 
Bocconi, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Milano, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di 
Siene, Università per Stranieri „Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
 A MÖB Iroda utazási támogatást nyújt a kiutazóknak. Ennek összege első 
diplomájukat szerző hallgatók esetében 54 000 Ft, diplomás szakemberek számára 30 000 Ft. 
 

A jelentkezés módja: 
 

Az olasz fél számára a jelentkezés kizárólag online történik: 
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it 

A jelentkezés egyszerre jelenik meg Rómában, az olasz Külügyminisztériumban és a 
budapesti Olasz Kultúrintézetben. Kérjük, hogy a pályázatot először piszkozatban (salva in 
bozza) mentsék el, hogy lehetőségük legyen javítani, és csak a végleges változatot (salva 
definitivamente) küldjék el. Fontos: az online jelentkezési lapnak digitális formában 
tartalmazni kell a szkennelt személyazonosságot igazoló dokumentumot is. 
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A jelentkezés határideje: 2013. május 31. éjfél. 
Az Olasz Kultúrintézet számára csak a tényleges és a tartalék jelölteknek kell majd papír 
alapú dokumentációt benyújtani.  
Ezzel párhuzamosan a budapesti Balassi Intézet MÖB Iroda www.scholarship.hu 
honlapján is szükséges feltölteni a magyar nyelvű pályázati anyagot. 

A jelentkezés határideje: 2013. május 31. éjfél. 
Kérjük, hogy a magyar nyelvű pályázati anyag egy teljes példányát postán is küldjék el 

a MÖB Irodába.  
Cím: Balassi Intézet MÖB Iroda 

1519 Budapest Pf. 385. 
A postára adás határideje: 2013. május 31. éjfél. 

 
A MÖB Irodába eljuttatandó pályázati dokumentumok:  
Az 1. ösztöndíjtípus esetében: 

- MÖB Iroda adatlapja 
- hallgatói jogviszony igazolása 
- érettségi bizonyítvány vagy az utolsó befejezett félévi leckekönyv vagy BA/MA 

diploma másolata 
- szakmai életrajz    
- motivációs levél 
- nyelvismeret igazolása 

A 2. ösztöndíjtípus esetében: 
- MÖB Iroda adatlapja 
- az iskola igazgatója által aláírt igazolás az aktív tanári státuszról 
- diplomamásolat 
- szakmai életrajz    
- motivációs levél 
- nyelvismeret igazolása 

 

A 3., 4., 5., 6., 9. ösztöndíjtípus  esetében: 
- MÖB Iroda adatlapja 
- érettségi bizonyítvány vagy az utolsó befejezett félévi leckekönyv vagy BA/MA 

diploma másolata 
- a 4. ösztöndíjtípus esetében hallgatói jogviszony igazolása 
- szakmai életrajz 
- munkaterv 
- nyelvismeret igazolása 
- az olasz intézmény fogadólevele 

A fogadólevelet a következő formátumokban fogadjuk el: a fogadó intézmény fejléces 
papírján, faxon érkezett levélként vagy kinyomtatott e-mail változatban. A pályázati 
csomagba egy lektorátus/tanszék által igazolt fordítást is kérünk az olasz nyelvű 
fogadólevélről. 

Kérjük, hogy egy sorozat házi példányt tartsanak meg a beadott pályázati anyagból! 


