
A Deák tértől 5 perces séta

 "  Fogadóórák (bejelentkezés nélkül): 

hétfőn, kedden, csütörtökön 
11-15 óra között 
Az esetleges változásokat 
honlapunkon, az „Elérhetőség” 
címszó alatt tesszük közzé.

Információs források
Látogasson el a honlapunkra: www.daad.info.hu

 O Információ az ösztöndíj programokról valamint a 
pályázás menetéről

 O minden szükséges formanyomtatvány letöltése
 O hasznos tudnivalók és linkek a németországi 
 O továbbtanulásról és kutatásról
 O információs rendezvények listája

A kiadványt támogatja:

A DAAD Magyarországon
A DAAD 2002 óta egy Információs Központtal képviseli 
magát Magyarországon, ahol az érdeklődők a németorszá-
gi továbbtanulásról, kutatásról személyesen tájékozódhat-
nak. 2014 óta új helyen, Budapest Belvárosában várjuk az 
érdeklődőket. 

Így talál meg bennünket

A DAAD Magyarországon 

DAAD-Informationszentrum Budapest
Német Felsőoktatási Információs Központ

www.daad.info.hu
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DAAD-Informationszentrum Budapest

Német Felsőoktatási Információs Központ

1075 Budapest, Madách út 13-14.

MTC A épület, IV. emelet

Tel.: (00 36) 1 / 413-7037

Fax: (00 36) 1 / 413-7038

www.daad.info.hu

E-mail: mail@daad.info.hu



A DAAD bemutatása
A Német Felsőoktatási Csereszolgálat – röviden DAAD –, 
évente a 75.000 támogatottjával a maga nemében a vi lág 
legnagyobb ösztöndíjakat nyújtó szervezete. A DAAD 
támogatási lehetőségeket kínál a magyar hallgatók, diplo-
mások, oktatók és kutatók részére, akik tanulmányaikat 
vagy kutatásaikat illetve ezek egy részét Németországban 
szeretnék elvégezni. Ezenfelül a DAAD a német külügyi 
kulturális- és oktatáspolitika sok területéhez hozzájárul. 
Többek közt a nagyobb magyar egyetemeken anyanyelvi 
lektorokkal és nyelvi asszisztensekkel támogatja a nyelv-
oktatást, valamint szaklektorokat és egyetemi docenseket 
küld a német nyelvű szakoktatás területére.

 C Pályázni november 15-ig (postai bélyegző) MÖB-ön 
keresztül postai úton ÉS a DAAD portálon online kell

 C Az ösztöndíj összege havonta diplomásoknak 750 €, 
doktoranduszoknak 1000 €, egyszeri utazási támo-
gatás: 200 €

 C www.daad.info.hu/mstipendiendaadforschung.html

 " Programok doktorált kutatóknak és egyetemi, 
főiskolai oktatóknak

 O Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező 
főiskolai, egyetemi oktatóknak és doktorált kutatók-
nak

 C doktorált kutatóknak és egyetemi, főiskolai oktatók-
nak

 C a kutatás időtartama 1-3 hónap
 C A támogatás összege havonta: tanársegédek, adjunk-
tusok és docensek számára a 2.000 €, professzorok-
nak: 2.150 € 

 C Pályázni november 15-ig (postai bélyegző) a MÖB-
ön keresztül postai úton ÉS a DAAD portálon 
online kell

 C www.daad.info.hu/
mstipendiendaadforschungaufenth.html

 O Ösztöndíjak művészeti felsőoktatási oktatóknak
 C felsőoktatási oktatóknak a művészet, a zene, illetve 
építészet szakterületéről

 C 1-3 hónapos művészeti együttműködést célzó szak-
mai tartózkodás

 C A támogatás összege havonta: tanársegédek, adjunk-
tusok és docensek számára a 2.000 €, professzorok-
nak: 2.150 € 

 C Pályázni november 15-ig (postai bélyegző) a MÖB-
ön keresztül postai úton ÉS a DAAD portálon 
online kell

 C www.daad.info.hu/mstipendiendaadkunstlerarbeit
saufenthalt.html

 " Ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak
 O Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak

 C pályázásra jogosultak a korábbi DAAD-
ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál hosszabb, illetve 
az egykori NDK-beli ösztöndíjasok, akik legalább 1 
éves ösztöndíjat nyertek el

 C 1-3 hónapos szakmai tartózkodás 
 C A támogatás összege havonta: tanársegédek, adjunk-
tusok és docensek számára a 2.000 €, professzorok-
nak: 2.150 € 

 C Pályázni november 15-ig (postai bélyegző) a MÖB-
ön keresztül postai úton ÉS a DAAD portálon 
online kell

 C www.daad.info.hu/mstipendiendaadwiedereinl.
html

DAAD ösztöndíjprogramok 
Németországba*

 " Programok hallgatóknak és diplomásoknak

 O Nyári egyetemi kurzusok
 C 3-4 hetes nyári nyelvi és országismereti kurzus
 C Alapképzésen lévő hallgatók másodévtől pályázhatnak.
 C Mesterképzésen lévő hallgatók: pályázni a mester-
képzés 1. évében lehet (az utolsóban nem) 

 C Pályázni november 15-ig (postai bélyegző) a MÖB-
ön keresztül lehet

 C Az ösztöndíj összege: 650 €, részösztöndíj: 200 €, 
utazási támogatás: 200 €

 C www.daad.info.hu/mstipendiendaadhsk.html

 " Programok diplomásoknak

 O Nyári egyetemi kurzusok (lásd fent)

 O Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományte-
rület számára

 C 10 - 24 hónapos németországi Master, vagy egyéb 
graduális képzés Németországban

 C magyar egyetemek és főiskolák végzős hallgatói és 
diplomásai számára

 C Pályázni már az utolsó tanulmányi évben is lehet 
 C Pályázni november 15-ig (postai bélyegző) MÖB-ön 
keresztül postai úton ÉS a DAAD portálon online 
kell

 C Az ösztöndíj összege havonta 750 €, egyszeri utazási 
támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszte-
renként max. 500 €

 C www.daad.info.hu/mstipendiendaadstudien.html

 O Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára
 C csak a művészeti, zenei, valamint építész szakos 
hallgatóknak 

 C Végzettségi nélküli szakirányú továbbképzésre 
(általában 1 év), vagy végzettséget adó képzésre (pl. 
Mastervagy egyéb graduális képzés, 10-24 hónap)

 C Pályázni már az utolsó tanulmányi évben is lehet 
 C Pályázatok benyújtása Bonnban ÉS a DAAD portá-
lon online: október 31-ig.

 C Az ösztöndíj összege havonta 750 €, egyszeri utazási 
támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszte-
renként max. 500

 C www.daad.info.hu/mstipendiendaadkunstler.html

 O Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kuta-
tóknak

 C 1-10 hónap németországi kutatás egy német tu-
dományos fokozattal rendelkező fogadó professzor 
felügyeletével

 C kivételes esetekben akár 3 éves ösztöndíj teljes 
doktori képzésre

 C Pályázni már az utolsó tanulmányi évben is lehet 

DAAD Információs Központ

DAAD Információs Központ

* A fenti felsorolásban szereplő adatok a 2014. 
szeptemberi állást tükrözik, és a lehető legnagyobb 
gondossággal készültek. Minden adat helyességéért nem 
tudunk garanciát vállalni. A változtatás jogát fenntartjuk.


