
DAAD 
Ösztöndíjprogramok

Magyar hallgatóknak, 
diplomásoknak és 
kutatóknak



Németországban szeretnél továbbtanulni, kutatni 

vagy nyelvet tanulni és ösztöndíjra lenne szükséged? Nem 

kell tovább keresned!

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) évente több 

mint 100.000 hallgatónak és kutatónak nyújt ösztöndíjat 

németországi tervei megvalósításához és ezzel a világ 

legjelentősebb hallgatói mobilitást támogató szervezete.  

Ösztöndíjaink egyetemi hallgatók, doktoranduszok és 

posztdoktorok számára teszik lehetővé a németországi 

tanulmányokat és kutatást. 

Ez a brosúra áttekintést ad a legfontosabb – Magyarországon

élő hallgatók által megpályázható – DAAD ösztöndíjakról. 

Az itt felsoroltakon kívül minden ösztöndíjról részletes infor-

mációt találhatsz a www.funding-guide.de weboldalon. 

A weboldal nem csak részletes információkat, de további 

DAAD ösztöndíjprogramokat és más szervezetek által 

nyújtott ösztöndíjakat és támogatásokat is tartalmaz, így 

érdemes felkeresni. 

Sok sikert kívánunk a pályázáshoz!

A DAAD magyarországi csapata

Német Felsőoktatási Információs Központ

1075 Budapest, Madách út 13-14. A Épület, IV. emelet. 

Tel. +36-1-413 7037, Fax +36-1-413 7038

info@daad-hungary.org I www.daad-hungary.org 

Ez a kiadvány a Német Szövetségi Köztársaság 
Külügyminisztériumának (Auswärtiges Amt) 
anyagi támogatásával jelent meg.

http://www.funding-guide.de


Programok alapszakos hallgatóknak

Programok mesterszakos hallgatóknak

Programok Ph.D. hallgatóknak és fiatal kutatóknak

Programok egyetemi oktatóknak és kutatóknak

Graduális ösztöndíjak

Németországi mesterszakos tanulmányok támoga-
tása bármely tudományterület számára

www.daad.de/en/stip7

Célcsoport        Utolsó éves alapszakos hallgatók, alapszakos 
              diplomával rendelkezők

Mit támogat?  Teljes németországi mester- vagy egyéb  
   posztgraduális képzés elvégzését (Pl. LL.M.)

  
vagy

  Egy éves németországi mobilitást a magyar-
  országi mesterszakos tanulmányok részeként

Finanszírozási   Teljes képzés esetén 10-24 hónap, a kivá-
időszak	 	 	lasztott képzés hosszától függően

   Hallgatói mobilitás esetén 1 év

Mit tartalmaz?  Havi 861 euró ösztöndíj 
• Egészségügyi biztosítás
• Utazási támogatás
• Egyszeri tanulmányi támogatás

              Adott esetben, egyéni felülvizsgálat 
              esetén:

• Havi lakhatási támogatás
• Kísérő családtagok után járó támogatás
• Nyelvi előkészítő kurzus

http://www.daad.de/en/stip7


Graduális ösztöndíjak

Németországi posztgraduális tanulmányok támo-
gatása	művészet	és	építészet	területen

Képzőművészet, design, vizuális kommuni-
káció, film: www.daad.de/en/stip8
Zeneművészet: www.daad.de/en/stip9
Előadóművészet: www.daad.de/en/stip10
Építészet: www.daad.de/en/stip11 

Célcsoport         Utolsó éves alapszakos hallgatók és alap-
szakos diplomával rendelkezők művészeti 
és építészeti területről

Mit támogat?   Teljes németországi mesterképzést vagy 
más végzettséget adó posztgraduális 
tanulmányok elvégzését 

 vagy
• Egyéb, végzettséget nem adó poszt-   

graduális kiegészítő tanulmányokat vagy 
kurzust

Finanszírozási      Teljes képzés esetén 10-24 hónap, a kivá-
időszak   lasztott képzés hosszától függően

• Egyéb, végzettséget nem adó képzés 
esetén 1 év

Mit tartalmaz?    Havi 861 euró ösztöndíj 
• Egészségügyi biztosítás
• Utazási támogatás
• Egyszeri tanulmányi támogatás

              Adott esetben, egyéni felülvizsgálat 
              esetén:

• Havi lakhatási támogatás
• Kísérő családtagok után járó támogatás
• Nyelvi előkészítő kurzus

http://www.daad.de/en/stip8
http://www.daad.de/en/stip9
http://www.daad.de/en/stip10
http://www.daad.de/en/stip11


Nyári egyetemi kurzusok Németországban

www.daad.de/en/stip5 

Célcsoport        Alap- és mesterszakos hallgatók, akik 

jelentkezés időpontjában legalább 2 lezárt 

szemeszterrel rendelkeznek

Mit támogat?   A DAAD nyári egyetemi adatbázisában 

megpályázható nyári egyetemi és német 

nyelvi kurzusokat

Finanszírozási   A kurzus hosszától függően 3-4 hét, 

dőszak	 												általában a nyári hónapokban, minimum  

             18 oktatási nappal

Mit tartalmaz?    Egyszeri 1061 euró ösztöndíj 

• Egészségügyi biztosítás

• Egyszeri utazási támogatás

http://www.daad.de/en/stip5


Kutatói ösztöndíjak

Hosszútávú	kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak

www.daad.de/en/stip3

Célcsoport        Doktoranduszok, fiatal kutatók (kivéve 
             posztdoktorok)

Mit támogat?   Kutatási projekt megvalósítását egy német 
egyetemen vagy kutatóintézetnél, egy     
német konzulens felügyeletével a fogadó- 
intézet részéről. 

Finanszírozási   7-12 hónap
időszak

Mit tartalmaz?    Havi 1200 euró ösztöndíj doktoranduszoknak
• Egészségügyi biztosítás
• Utazási támogatás
• Egyszeri kutatási támogatás

              Adott esetben, egyéni felülvizsgálat 
              esetén:

• Havi lakhatási támogatás
• Kísérő családtagok után járó támogatás
• Nyelvi előkészítő kurzus



Kutatói ösztöndíjak

Rövidtávú	kutatói	ösztöndíj

www.daad.de/en/stip3

Célcsoport        Doktoranduszok, fiatal kutatók 
(posztdoktorok is)

Mit támogat?   Kutatási projekt megvalósítását egy német 
egyetemen vagy kutatóintézetnél, egy német 
konzulens felügyeletével a fogadóintézet 
részéről. 

Finanszírozási   1-6 hónap
időszak

Mit tartalmaz?   Havi 1200 euró ösztöndíj doktoranduszok- 
nak, posztdoktoroknak

• Havi 861 euró ösztöndíj mesterszakos 
diplomával rendelkezőknek

• Egészségügyi biztosítás
• Utazási támogatás



Kutatói ösztöndíjak

Kettős	témavezetésű		(cotutelle	és	binacionális)	
doktori fokozatszerzésre

www.daad.de/en/stip13

Célcsoport          Kettős témavezetésű fokozatszerzés esetén
olyan jelentkezők, akik az ösztöndíj meg-
kezdésekor már rendelkeznek mesterfoko-
zattal vagy azzal egyenértékű diplomával

• Cotutelle eljárás esetén olyan jelentkezők, 
akik az ösztöndíj megkezdésekor már 
felvételt nyertek a doktori képzésre

Mit támogat?   Kettős témavezetésű disszertációhoz kap-
csolódó kutatási projekt megvalósítását 
Németországban az alábbi két formában:

• Szendvics-modell: A hallgató egy magyar-
országi doktori iskolában szerzi meg a 
fokozatot, de a fokozatszerzést egy német 
konzulens is felügyeli, illetve a kutatás egy 
része Németországban valósul meg.

• Cotutelle-eljárásban: A hallgató egy német 
és magyar intézmények által indított közös 
doktori program keretében a két intéz-
mény közös doktori fokozatát szerzi meg. 



Finanszírozási   Maximum 2 év
időszak	 	

Szendvics-modellben: 
• Alapvetően 12 hónapos időszakra
• Hosszabbítani lehetséges

Cotutelle-eljárásban: 
• Alapvetően 18 hónapos időszakra
• Hosszabbítás egyszeri 6 hónapos időszakra
• A kutatási időszak felosztható rövidebb 

szakaszokra

Mit tartalmaz?    Havi 1200 euró ösztöndíj 
                             doktoranduszoknak

• Egészségügyi biztosítás
• Utazási támogatás
• Egyszeri kutatási támogatás

              Adott esetben, egyéni felülvizsgálat 
              esetén:

• Havi lakhatási támogatás
• Kísérő családtagok után járó támogatás
• Nyelvi előkészítő kurzus

Kutatói ösztöndíj egyetemi oktatóknak 
és kutatóknak

www.daad.de/en/stip2

Célcsoport        Rendszerint doktori fokozattal rendelkező 
oktatók és kutatók, akik egy magyar 
felsőoktatási intézménynél vagy kutató-   
intézetnél dolgoznak

Mit támogat?   Kutatási projekt megvalósítását egy német 
egyetemen vagy kutatóintézetnél 

Finanszírozási   1-3 hónap
időszak



Mit tartalmaz?    Havi 2000 euró ösztöndíj tanársegédeknek, 
adjunktusoknak, docenseknek

• Havi 2150 euró professzoroknak
• Utazási támogatás

Ösztöndíj	felsőoktatási	oktatóknak	a	művészet	és	
építészet	szakterületről

www.daad.de/en/stip4

Célcsoport        Oktatók és kutatók képzőművészet, design, 
vizuális kommunikáció, film, zeneművészet, 
előadóművészet, építészet területekről, 
akik egy magyar felsőoktatási intézménynél 
vagy kutatóintézetnél dolgoznak

Mit támogat?   Közös projekt vagy együttműködés meg-
valósítását egy német egyetemen vagy 
kutatóintézetnél 

Finanszírozási   1-3 hónap
időszak

Mit tartalmaz?    Havi 2000 euró ösztöndíj tanársegédek-
nek, adjunktusoknak, docenseknek

• Havi 2150 euró professzoroknak
• Utazási támogatás



Németországi	továbbképzés német filológiai 
végzettséggel	rendelkezők	számára

daad.de/go/en/stipa57337091 

Célcsoport        Alap- és mesterszakos német filológiai 
végzettséggel rendelkezők (Pl. germanisz- 
tika, német tanár)

Mit támogat?   Továbbképzést egy németországi partner- 
egyetemen német, mint idegennyelv        
területen

Finanszírozási    4 hónap
időszak

Mit tartalmaz?    Havi 861 euró ösztöndíj 
• Egészségügyi biztosítás
• Egyszeri utazási támogatás

http://daad.de/go/en/stipa57337091 


Hogyan jelentkezz DAAD ösztöndíjra – Öt lépés

Látogass el a www.funding-guide.de oldalra és a 
keresőopció segítségével nézd meg milyen ösztöndíjakra 
pályázhatsz és mikor vannak a pályázati határidők.  

Olvasd el figyelmesen a kiválasztott ösztöndíj adatlapját. 
Ha kérdésed van keresd fel a magyarországi DAAD     
Információs Központot (www.daad-hungary.org)

Tájékozódj a németországi továbbtanulási és kutatási 
lehetőségekről: A Németországban elérhető nyelvi kur-
zusokról, egyetemi programokról és kutatóintézetekről 
általános információkat olvashatsz a www.daad.de/
deutschland weboldalon. Az egyetemi szakokról tovább 
tájékozódhatsz a www.study-in.de oldalon. A doktori 
és kutatói programokról pedig a www.research-in-ger-
many oldal adhat további felvilágosítást. 

A megfelelő program kiválasztása után kezdd meg az ösz-
töndíj jelentkezési procedúrát a www.funding-guide.de 
oldalon keresztül. Ha további kérdésed van a csatolandó 
dokumentumokkal kapcsolatban, keresd fel a www.
daad.de/faq-en oldalt. 

A www.funding-guide.de oldal automatikusan 
átirányít a DAAD pályázati portálra, ahol a leadás után 
értesíteni fognak minden, a pályázatoddal kapcsolatos 
tudnivalóról.

Sikeres pályázást kívánunk! Reméljük, hogy hamarosan téged 
is ösztöndíjasaink között üdvözölhetünk!
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