STIPENDIUM PEREGRINUM ÖSZTÖNDÍJ 2021
„B KOMPONENS”
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy a Pályázati Kiírás eltérjen jelen tájékoztatóban foglaltaktól.

Mi a program fő célja?
A kiemelkedő tehetségű fiatalok külföldön történő tanulmányainak anyagi és szakmai támogatása, hiszen
a legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló támogatást érdemelnek. Az Ösztöndíj „B komponense” lehetővé
teszi, hogy a kiemelkedő tehetségű fiatalok a világ legrangosabb egyetemein bontakoztathassák ki
képességeiket, a legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, és az Ösztöndíj anyagi támogatásának
segítségével szerezhessék meg első külföldi diplomájukat.
Mikor kerül a tervek szerint meghirdetésre a pályázat?
Várhatóan 2021. június 1-jén.
Kik jogosultak pályázat benyújtására?
A beadás időpontjában 17. életévüket betöltött, de 24. életévüket még be nem töltött, kiemelkedően
tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalok, akik elsősorban középiskolában tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos
országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan
mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatók.
Az életkori korhatár mindenkire vonatkozik?
Kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetén a pályázati életkori felső korhatár gyermekenként három-három
évvel megemelkedik.
Fentieken kívül van-e más feltétel is?
Igen. Képességeik és tudásuk alapján alap- vagy mesterképzésre felvételt kell nyerniük, vagy felvételi
eljárásban részt kell venniük a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan, külföldi felsőoktatási intézménybe.
Lehetséges-e második külföldi diploma megszerzésére pályázni?
Nem.
Ki nem részesülhet Ösztöndíjban?
Aki már tanulmányokat folytat alap- vagy mesterképzésen külföldi felsőoktatási intézményben (kivéve, ha
a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram előző évek során rendezett kiválasztótáboraiban részt vett), vagy
az Erasmus+ programban részt vevők utazási, szállás- és megélhetési költségeinek támogatására pályázik, vagy
a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Mit vár el Magyarország a kiemelkedő támogatásért cserébe?
A nyertesek tudása, tapasztalata Magyarország számára történő hasznosulása jegyében – nem teljesítés esetén
visszafizetési kötelezettség terhe mellett – egy- vagy kétéves Stipendium Peregrinum „B komponensű” vagy
„C komponensű” ösztöndíjas támogatás elnyerésekor a jelen pályázatban érintett külföldi tanulmányaikat
követő öt éven – ennél hosszabb időtartamú támogatás esetén tíz éven – belül az általuk
Stipendium Peregrinum „B komponensű” vagy „C komponensű” ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével
megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában
meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt tartanak fenn, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatnak.
Pályázhat-e az, aki a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2020. évi „B komponensének”
kiválasztótáborában részt vett, de nem került a nyertesek közé?
Igen, amennyiben képességeik és tudásuk alapján alap- vagy mesterképzésre felvételt nyertek, és megkezdték
tanulmányaikat a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram 2020. évi „B komponensére” benyújtott
pályázatukban szereplő külföldi felsőoktatási intézményben. Esetükben az életkori határt kitoltuk 24 évre,
tehát az pályázhat, aki a 25. életévét még nem töltötte be.
Csak alap- és mesterképzésre lehet pályázni?
Igen. Jelen Pályázati Kiírás sem posztgraduális (PhD, DLA, MBA, LL.M. stb.) képzés elvégzését, sem pedig hazai
felsőoktatási intézmények duális képzéseinek külföldi intézményben töltött időtartamát nem támogatja.
Milyen külföldi felsőoktatási intézményben való tanulás pályázható?
A jelen dokumentum végén szereplő intézmények a pályázati elbírálás során elsőbbséget és többletpontot
jelentenek, ugyanakkor az intézménylistában nem szereplő felsőoktatási intézményekben való tanulás
költségeinek fedezése is megpályázható, amennyiben a pályázó a pályázatában ismerteti és igazolja, hogy az
adott intézmény miért – milyen rangsor vagy speciális tudás szerint – tartozhat a legrangosabb egyetemek
közé. A bírálat során a Bírálóbizottság megvizsgálja a pályázó indoklását, de annak elfogadásáról szabadon
dönthet.
Hány pályázat nyújtható be?
Egy pályázatban egy egyetemen, egy szakon való részvétel pályázható, illetve egy pályázó legfeljebb
egy pályázatot nyújthat be.
Melyik tanévre vonatkozik a támogatás?
A támogatás a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan vehető igénybe.
Mekkora támogatás igényelhető?
- Európai Unió tagállamának felsőoktatási intézménye: legfeljebb 14.320.000 Ft, azaz tizennégymillióháromszázhúszezer forint.
- Nem európai uniós európai állam felsőoktatási intézménye: legfeljebb 23.640.000 Ft, azaz
huszonhárommillió-hatszáznegyvenezer forint.
- Észak-amerikai felsőoktatási intézmény: legfeljebb 27.640.000 Ft, azaz huszonhétmillióhatszáznegyvenezer forint.
- Ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli felsőoktatási intézmény: legfeljebb 17.300.000 Ft, azaz
tizenhétmillió-háromszázezer forint.
Saját forrást szükséges-e biztosítania a pályázónak?
A pályázathoz saját forrás bemutatása és biztosítása nem kötelező, ám a pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy a jelen pályázaton elnyert támogatáson túl – szükség esetén – megteremti a külföldi felsőoktatási
intézményben való tanulás és tanulással együtt járó lakhatási, megélhetési költségek fedezetét.
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Milyen formában történik a finanszírozás?
A Nemzeti Tehetség Központ az Ösztöndíjat a támogatási szerződés megkötését követően legkésőbb
harminc napon belül, egy összegben utalja át előfinanszírozás formájában a nyertesek számára.
Milyen költségek tervezhetők a pályázatban?
• tandíj
• szállás
• megélhetési költségek
• diákvízum
• utazási költség és utasbiztosítás
• tankönyvek/taneszközök/kották
• nemzetközi nyelvvizsga költsége
• egészségügyi biztosítás
• tudományos konferencia/terepgyakorlat/nemzetközi művészeti verseny részvételi díja
• tudományos konferencia/terepgyakorlat/nemzetközi művészeti verseny utazási díja
A tervezhető költségek maximális mértékét a Pályázati Kiírás tartalmazza.
Mindegyik költségelemre szükséges pályázni?
Nem minden költségsort kötelező használni, azok megtervezése a pályázó felelőssége.
Csak saját költségekre pályázhatok?
Az Ösztöndíj kizárólag a pályázó költségeinek fedezésére szolgál, annak keretében más személy (családtag,
tanár, gyám stb.) költségei nem támogathatók.
Ha nyertessé nyilvánítanak, akkor a teljes összeget automatikusan megkapom?
A döntéshozó dönthet a pályázat részbeni támogatásáról is.
Milyen módon kell majd benyújtani a pályázatot?
A pályázatot elektronikus úton szükséges benyújtani a http://www.ntk.hu/ online pályázatkezelő felületén
található elektronikus űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével. Érdemes jó előre
beszkennelni a szükséges mellékleteket:
• magyar állampolgárságot vagy a magyar nemzetiséget igazoló okirat,
• tanulói/magántanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
• hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
• az elmúlt 3 (három) tanévben (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) elért eredményeket igazoló
dokumentumok (oklevelek, versenyeredmények, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga).
Milyen eredmények részesülnek többletpontban?
A pályázat elbírálása során többletpontot kapnak az alábbi versenyeken és programokban helyezést,
eredményt elért és/vagy részt vevő pályázók:
• Nemzetközi Tudományos Diákolimpia,
• nemzetközi művészeti vagy tanulmányi verseny,
• Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV),
• Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK),
• Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye (SZÉTV),
• Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciája (TUDOK),
• Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny,
• egyéb országos művészeti vagy tanulmányi verseny,
• Junior Pro Scientia/Pro Scientia/Arte Aranyérem,
• Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj,
• Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj,
• Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj.
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Hány évre visszamenőleg szükséges az eredményeket igazolni?
Az elbírálás során kizárólag a fentebb felsorolt versenyek és programok esetében, az elmúlt 3 (három)
tanévben (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) elért, igazolt eredmények vagy részvétel alapján jár
többletpont.
Számítanak-e a korábban elért eredmények?
A pályázati elbírálás során többletpontszám nem jár értük.
Milyen elnevezéssel kell feltölteni a fájlokat?
Kérjük a pályázókat, az alábbi neveken töltsék fel a fájlokat: vezetéknév_keresztnév_érettségi_bizonyítvány,
vezetéknév_keresztnév_verseny, vezetéknév_keresztnév_angol_nyelvvizsga stb.!
A fájlok mellett kell-e még mást is feltölteni?
A pályázóknak egy rövid – maximum kétperces – videóban be kell mutatkozniuk.
Mikor lesz a pályázatok benyújtásának határideje?
Várhatóan 2021. június 14-én.
Milyen módon történik a pályázatok elbírálása?
• Az esetleges hiánypótlások után a Nemzeti Tehetség Központ szakértő munkatársai elvégzik
a pályázatok formai értékelését.
• A formai értékelés után a pályázatokban megfogalmazott szövegek szakmai-tartalmi értékelését
a Nemzeti Tehetség Központ által felkért szakmai Értékelőbizottság végzi el.
• A formai és szakmai-tartalmi pontszámok összesítése után a megközelítőleg hetven (70) legmagasabb
pontszámot elért pályázó részt vesz a 2021. június 30. és július 4. között megrendezendő
kiválasztótáborban.
• A beérkezett pályázatok formai és szakmai-tartalmi pontszámai, illetve a kiválasztótáborban
megszerzett értékelések alapján a legjobb, megközelítőleg negyven (40) pályázóval kapcsolatban
a Nemzeti Tehetség Központ által felkért öttagú szakmai Bírálóbizottság dönt a kiosztandó
Ösztöndíjakról.
Mikorra születik meg a végső döntés az Ösztöndíjakról?
Várhatóan 2021. július 9-én.
Hol kérhető további információ?
A pályázattal kapcsolatban további információt
a http://www.ntk.hu weboldalon olvashat.

az

sp@ntk.hu

e-mail-címen

kérhet,

valamint
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A priorizált intézmények köre
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Carnegie Mellon University

United States

Columbia University
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Cornell University

United States

Delft University of Technology
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Erasmus University Rotterdam
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Ghent University

Belgium

Harvard University

United States

Heidelberg University

Germany

Imperial College London

United Kingdom

Johns Hopkins University

United States
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Belgium

King’s College London
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Kyoto University

Japan

Leiden University

Netherlands

London School of Economics and Political Science
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Ludwig-Maximilians-Universität Munich

Germany

Massachusetts Institute of Technology

United States

McGill University

Canada

Nanyang Technological University

Singapore

National University of Singapore
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New York University

United States

Northwestern University

United States

Paris Sciences et Lettres Research University

France

Paris-Saclay University

France

Peking University

China

Princeton University

United States

Seoul National University

South Korea

Sorbonne University
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Stanford University

United States

Stockholm University

Sweden

Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Switzerland

Technical University of Munich

Germany

The Australian National University

Australia

The Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong
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Utrecht University
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Yale University
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