
KÜLFÖLDI TOVÁBBTANULÁSI KISOKOS



Kinéztél egy külföldi álomegyetemet, de a követelmények ijesztőnek tűnnek?  
Azon is töprengsz, milyen lehetőségeid vannak arra, hogy finanszírozd az egyetemi 
éveidet egy idegen országban? Összeállítottunk neked egy listát azokról  
az intézményekről, amelyek segítenek a tájékozódásban és a felkészülésben – sőt, 
néhány ösztöndíjprogramot is bemutatunk.



Minden ország, és azon belül is sok egyetem követelményerendszere más és más lehet.  
A felvételizés folyamata során találkozhatsz olyan feladatokkal is, amelyekhez hasonlót a magyar 
iskolarendszerben próbálhattál ki. Nem ritka, hogy interjúzni kell, sőt, akár esszét is kérhetnek 
saját magadról és a kutatási eredményeidről a leendő szakterületeden. Ahhoz, hogy sikerrel 
vedd ezeket az akdályokat, összeszedtünk néhány intézményt, amely segíthet a módszeres 
felkészülésben.

Hol készülj fel 
a külföldi továbbtanulásra?



Az Intézet diákjai közül az utóbbi években 137 diák jutott be az Oxfordi vagy Cambridge-i 
Egyetemre, ám a Harvard vagy az ETH Zürich világa sem ismeretlen a Milestone dolgozói 
számára. Nem is csoda: ha ide iratkozol be, saját mentorod lesz, akinek segítségével modulárisan 
magad válogathatod össze a tárgyaidat, amelyeket elismert külföldi professzorok tartanak.  
Ezek során már a gimnázium évei alatt kutathatsz a téged érdeklő területeken, felkészülhetsz  
a felvételi interjúkra és a bemutatkozó esszében is segítenek!

MILESTONE INTÉZET

Link 

https://milestone-institute.org/?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65aihpytszyRreGdRVd0AoPvngvjTpYm4ACO7Q7RIt-HZ_94HBhKvSzQaAk8PEALw_wcB


Az Engame Akadémia végigkísér a pályaválasztástól kezdve a nyelvtudásod fejlesztésén át 
egészen a felvételiig, bármely ország legyen is a cél! A folyamat során abban is segítenek, hogy 
felépüljön a felvételhez szükséges portfóliód, tehát, hogy elég versenyeredményed, projekted és 
iskolán kívüli teljesítményed legyen ahhoz, hogy a világ legjobb egyetemei is kinyissák kapuikat 
számodra.

ENGAME AKADÉMIA

Link 

https://engame.hu/


Német nyelvterületen képzeled el a tanulmányaidat? A Studium Akadémiánál jobb helyed nem 
is lehetne. Segítenek a szakválasztásban, a felkészülésben, sőt, a jelentkezés gyakorlati és 
adminisztrációs ügyeiben is számíthatsz rájuk.

STUDIUM AKADÉMIA

Link 

https://www.studiumakademia.com/


Ha még ennél is jobban szeretnéd szűkíteni a tanulmányaid lehetséges színtereit, Studenten Crew 
Wien magyar alszervezetét keresd fel! Online is beszélgethetsz velük, választhatsz egyetemet és 
szakot a segítségükkel, végigkísérnek a felvételi folyamatán, és a bécsi egyetemi életről is tudnak 
tippeket adni!

BECSIDIAK.HU

Link 

https://becsidiak.hu/rolunk/


Nem a német, hanem az angol az erősséged? Akkor a londoni központú NGC-t ajánljuk, amely 
a pályaválasztásban és azt követően személyes és szakmai készségek fejlesztésében is 
támogat. A Központban egy fantasztikus közösség tagjává válhatsz, amelyben megismerheted 
az Angliában tanuló kortársaidat, illetve közös szakmai fejlődésre is lehetőségetek nyílik.

LONDONI TEHETSÉG KÖZPONT – NEW GENERATION CENTRE

Link 

https://ngcuk.ntk.hu/


Szerencsére ma már sok lehetőség van arra is, hogy különböző 
időtartamú és összegű ösztöndíjakat szerezz, ha a külföldi 
tanulás a célod. Ezekből is összegyűjtöttünk néhányat:

Na de hogy fogsz 
megélni külföldön?



A Nemzeti Tehetségprogram kezdeményezésének jóvoltából nagyot álmodhatsz: a legmagasabb 
színvonalú, és (sajnos, ezzel párhuzamosan) a legmagasabb tandíjaival rendelkező egyetemeket 
sem kell kizárnod, amikor a továbbtanuláson gondolkozol. A támogatás egyszerre egy évre szól, 
ám folyamatosan újra megpályázható, és három különböző szinten nyerhető el: ha elég ügyes 
vagy, a tandíjon és a megélhetési tételeken túl akár konferenciák vagy más programok díjait is 
fedezheted belőle. Cserébe a hazai államilag támogatott képzésekhez hasonlóan vállalnod kell, 
hogy egy bizonyos időt itthon töltesz majd az egyetem elvégzése utáni évekből.

STIPENDIUM PEREGRINUM (#STIPI)

Link 

https://nemzetitehetsegprogram.hu/hu/stipendium-peregrinum-osztondijprogram


Ha csak egy-két félévet szeretnél külföldön tölteni, az ERASMUS+ -t javasoljuk – de persze csak 
akkor, ha európai országban töltenéd a cserediákságod. Erre már akkor kell jelentkezned, ha 
egyetemre jársz – az itthoni intézményed is számtalan alkalommal fel fogja majd hívni  
a figyelmedet a lehetőségre és a jelentkezési határidőkre.

ERASMUS+

Link 

https://tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa


Ezt a támogatást is csak néhány félévre nyerheted el és csak akkor, ha cserediák vagy – viszont 
ez nem csak Európába szól. Először az ERASMUS+ programra kell jelentkezned (akkor is, ha 
tengerentúlra mennél), majd a célegyetemre bekerülve Campus Mundiért is pályázhatsz.  
Ez európai országok esetén valamivel magasabb összeg, mint az ERASMUS+ támogatása, és 
vigyázz: a kettőt együtt nem kaphatod meg. Tengerentúli országok esetén pedig egy még nagyobb 
ösztöndíjra számíthatsz, hiszen nagyobbak az útiköltségek is.

CAMPUS MUNDI

Link 

https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi


Európa már nem elég nagy kihívás számodra? Akkor mit szólsz az Egyesült Államok fővárosához? 
A Hungary Foundation alap-, mester-, sőt, PhD-képzések hallgatóinak ajánl főként kutatásfókuszú 
vagy gyakornoksággal kiegészített ösztöndíjakat akár egy teljes évre is. Nézz körül a legfrissebb 
lehetőségeik között!

HUNGARY FOUNDATION

Link 

https://www.hungaryfoundation.org/initiatives/initiatives-overview/


Ha a világ minden országának egyetemi ösztöndíjaira vagy kíváncsi és szeretnéd 
összehasonlítani, melyik mennyi időre szól, milyen oktatási szintekre és tudományterületekre 
érvényes, illetve milyen eredményeket kell felmutatni hozzá, szeretettel ajánljuk  
a Scholarship Portalt. 

Ha pedig Zsófiékhoz hasonlóan Téged is Anglia érdekel, itt érhetsz el konkrét 
ösztöndíjlehetőségeket.

SCHOLARSHIP PORTALT

Link 

Jó Újratervezést kívánunk,
Orsi & Ildi

https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships-funding
https://www.scholarshipportal.com/


Follow us

http://brainbar.com
https://www.instagram.com/brainbar
https://www.youtube.com/c/brainbar/videos
https://www.linkedin.com/company/brainbar
https://www.facebook.com/brainbarofficial
https://twitter.com/brainbarcom

