
GRÚZIA
A GRÚZ OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS MINISZTÉRIUM AZ ALÁBBI, A KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYEKET 
ELÉRŐ HALLGATÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE SZOLGÁLÓ PROGRAMOK SZÁMÁRA BIZTOSÍT FINANSZÍROZÁST - BELEÉRTVE 
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOKAT IS. 

Országos Tanulmányi Olimpiák 

Országos szinten az olimpiák szervezésének finanszírozása a 
“Országos Tanulmányi Olimpiák” alprogram keretében történik az 
alűbbi tantárgyakra kiterjedően: matematika, fizika, kémia, bioló-
gia, grúz nyelv és irodalom, grúz nyelv a nem grúziai oktatási 
intézmények hallgatói számára, történelem, földrajz, idegen 
nyelvek (angol, német, francia, orosz) informatika;

A harmadik fordulóban győztes diákok hivatalos díjátadó ünnep-
séges veszik át oklevelüket és a díjakat. 

Kiváló diák érmek

A tanulmányi eredményeik alapján sikeresnek minősülő diákok 
arany és ezüstérmet kapnak  "A kiváló diák érmek” alprogram 
keretében. 

1. “Az Állami hallgatói ösztöndíjak” 
alprogram keretében az akkreditált oktatási intézmények összes 
aktív hallgatójának 4 százaléka részesül ösztöndíjban a következő 
területeken: tanárképzés, állatorvosi mesterképzés, orvosi/fogor- 
vosi képzés. 

Az ösztöndíjakra jogosultak számát tanévente kétszer határozzák 
meg – szemeszterenként – november elsején és április elsején. A 
kereten belül az ösztöndíjasok kiválasztását az egyes egyetemek 
végzik. Az ösztöndíj tíz hónapra szól a tanév során és összege 150 
GEL havonta. 

2. "Dimitri Gulia és Kosta Khetagurov hallgatói 
ösztöndíjak " 
– ezt az alprogramot 2018-ban indították el. Az alprogram célja a 
Grúzia megszállt területein (Abház Autonóm Köztársaság és a                      
Tskhinvali régió) élő hallgatók támogatása és ösztönzése. Ennek az 
alprogramnak a célcsoportját azok a hallgatók jelentik, akik már leg- 
alább az utóbbi két évet elvégezték és   rendelkeznek a megszállt 
területekre érvényes grúz törvények szerint a megszállt területeken 
(Abház Autonom Köztársaság és a Tskhinvali régió) működő oktatási 
intézmények által kiadott „certificate of full general education”, és 
akik számára ezt elismerte a minisztérium. Ők a jó érettségi eredmé-
nyeknek köszönhetően jogosulttá váltak arra, hogy felsőoktatási 
intézményekben tanuljanak tovább. Ezt az ösztöndíjat 10 hónapra 
adják és összege havi 300  GEL.

A Grúz Oktatási és Tudományos Minisztérium működtet egy ösztönző programot sikeres diákok számára, melynek célja a diákok képességfejlesztésének 
versenykörnyezetben történő bemutatása és támogatása  mind országos, mind nemzetközi szinten egyaránt, emellett a tanulmányi teljesítményre is 
ösztönöz. 

A tanulmányi olimpiákon érmet szerző diákok pénzjutalomban részesülnek: az aranyéremért  GEL 3,000 jár, az ezüstéremért  GEL 2,000, míg a bronz- 
éremért  GEL 1,000. Az elismerő oklevél of GEL 700 pénzdíjjal jár.

A tanulmányi világ olimpiák mellett a grúz csapat nagy, regionális olimpiákon történő részvételét is támogatjuk. Azok a versenyzők, akik a nemzetközi 
olimpiákon történő indulás miatt nem tudják letenni az egységes érettségi vizsgát, jogosultak arra, hogy bizonyos feltételek mellet felvételt nyerjenek a 
felsőoktatási intézményekbe.  

Rövid tájékoztatás a tehetséggondozási programoknak megfelelő állami programokról *

BUDAPESTTALENT SUMMIT

Forrás : a Nemzeti Tehetség Központ által a Budapest Talent Summit előkészítése során feltett 
angol nyelvű kérdések és válaszok fordítása 

*

Ösztönzőprogram sikeres diákok számára 

A program részét képezi 3 alprogram:

Nemzetközi Tanulmányi Olimpiák

Az egzakt és természettudományok iránt érdeklődő diákok támo-
gatása érdekében  a "Nemzetközi Tanulmányi Olimpiák" alpro-
gram  keretében finanszírozzuk a grúz nemzeti válogatott részvé-
telét, beleértve az előzetes felkészülést is.  

ÖSZTÖNZŐPROGRAMOK FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA
Állami ösztöndíjak  - Ezt a programot a miniszter rendeletben fogadja el. A program 2 alprogramból áll:  

Állami hallgatói ösztöndíjak  és “Dimitri Gulia és Kosta Khetagurov
 hallgatói ösztöndíjak”


