
1. Klebelsberg Kunó-ösztöndíj 

gyors elérés: http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/klebelsberg-kuno-osztondij 

A Klebelsberg Kunó-ösztöndíj hungarológiai témájú, a magyar nyelv és kultúra külföldi emlékeinek feltárására 
és megőrzésére irányuló kutatási projekteket támogat. 

pl.: a bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, 
kézirattári, múzeumi és levéltári kutatásait, valamint kulturális és tudományos célú, külföldi 
tanulmányútját. 

Időtartam: legfeljebb öt hónap  

Ösztöndíj: Átlagosan havi 300.000 forintnak megfelelő pénzbeli hozzájárulást, ingyenes szállást, utasbiztosítást 
és az egyszeri oda-vissza út költségét téríti. 

Pályázati feltételek: A pályázaton az vehet részt, aki mesterképzésben vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény 158. § (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel 
rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos, illetve mester fokozattal rendelkező 
oktatók, kutatók.  

További információk: Pályázati kiírás a 2014. évre,  Pályázati adatlap 2014. évre, 15/2010 (XII. 14.) KIM 
rendelet (pdf) 

Levélcím: Balassi Intézet H-1519 Budapest, Pf. 385       
                  T: +36 1 666 7903 E: rita.balas@bbi.hu 

2. Fellowship for Intellectual Exchange 

 

gyors elérés: http://www.japanalapitvany.hu 

A Japán Alapítvány a 2014-2015-ös évre ösztöndíjat ajánl olyan 45 évnél fiatalabb bölcsészet- és 

társadalomtudományok területén tevékenykedő, illetve a kutatásban, médiában vagy nonprofit 

szervezetnél tapasztalattal rendelkező tudósok, kutatók, PhD-hallgatók, újságírók számára, akiknek 

szakterülete nem Japán, kutatásaikhoz azonban elengedhetetlen Japán alaposabb megismerése. 

 

A program célja a kelet-európai, közel-keleti és afrikai országok, és Japán közötti mélyebb kapcsolat, 

intellektuális párbeszéd kiépítése. 

Japánnal kapcsolatos kutatási témákra, Japán és Kelet-Európa (Japán és Közel-Kelet, valamint Japán és 

Afrika) kétoldalú kapcsolatait érintő témák globális kérdésekkel kapcsolatos kutatásra nyújtanak 

támogatást. 

 

A jelentkezési határidő: 2013. december 10. 

 

Az ösztöndíj időtartama: 30-60 nap,( ellátmány, utazási költség-térítés) 

 

A jelentkezés feltétele a megfelelő szintű angol nyelvtudás. 

 

További információk: 

Japán Alapítvány Budapesti Iroda 

1062 Budapest, Aradi utca 8-10. 

Tel.: 214-0775, 214-0776 

Fax: 214-0778 

E-mail: bognarpeter@japanalapitvany.hu  http://www.japanalapitvany.hu 



 

3.  Az Allianz Kulturális Alapítvány művészeti ösztöndíjai 

gyors elérés: https://kulturstiftung.allianz.de/en/foundation/guidelines_and_criteria_funding/index  

Az Allianz Cultural Foundation (Allianz Kulturális Alapítvány) ösztöndíjat hirdet fiatal európai kutatóknak és 
művészeknek együttműködési projektek megvalósítására. A program keretében főként olyan projekteket 
támogatnak, amelyek hosszútávú együttműködéseket valósítanak meg művészek között.  

Pályázatok beadási határideje: 2014. március 31. 

További információk: Allianz Kulturstiftung 

Pariser Platz 6   

10117 Berlin Germany  

kulturstiftung@allianz.de 

 

 

 

 


