
 

Stipendium Peregrinum Ösztöndíj Program 

Gyakran Ismételt Kérdések 

 

• Mi a pályázat beadási határideje? 

2019. december 23., 09.00 óra 

 

• Pályázhatok, ha még nem vagyok 17 éves?  

Az pályázhat, aki a pályázat beadásának napján már betöltötte a 17. életévét. 

 

• Pályázhatok, ha elmúltam 23 éves?  

Az pályázhat, aki a pályázat beadásának napján még nem töltötte/tölti be a 24. életévét. 

 

• Milyen költségelemeket támogat a Stipendium Peregrinum Ösztöndíj „A 

komponense”?  

A Pályázati Kiírás II. számú mellékletében felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények 

személyes megjelenést igénylő általános felvételi eljárásán való részvétel költségeit, azaz: 

felvételi eljárás díja, szállásköltség, utazási költség, biztosítás, napidíj). 

 

• Mindegyik költségelemre szükséges pályázni?  

Nem, pályázhatsz akár egy költségelemre is, Te döntöd el, mire adod be a pályázatodat. 

 

• Elkísérne valaki a felvételire. Az ő költségeit is fedezi a pályázat?  

Az ösztöndíj csak a Pályázó költségeinek fedezésére szolgál, annak keretében más személy 

(családtag, tanár, gyám stb.) utazása nem támogatható. 

 

• Ha nyertessé nyilvánítanak, akkor a teljes összeget automatikusan megkapom? 

A döntéshozó dönthet a pályázat részbeni támogatásáról is. 

 

 



 

• Csak a mellékletben felsorolt intézményekre való felvételi eljárás támogatására 

adható be pályázat? 

A Pályázati Kiírás alapján a II. számú mellékletben található intézménylistában nem 

szereplő felsőoktatási intézmény általános felvételi eljárásán személyes megjelenés útján 

való részvétel 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. A II. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények ugyanakkor 

elsőbbséget és többletpontot jelentenek a döntés során. 

 

• Hány egyetemi felvételi kapcsán pályázhatok?  

A Pályázati Kiírás alapján egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való 

részvétel pályázható, és egy pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be. 

 

• Mikor kell megtörténnie a felvételinek?  

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. december 1. és 2020. március 31. közé eső 

időszakban, amelynek időtartama alatt a felvételi eljárás megvalósul.  

 

• Hány támogatott lesz?  

A díjazottak maximális száma az „A komponensben” nem került meghatározásra. 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összesített keretösszeg 18.000.000, 

- Ft, azaz tizennyolc-millió forint. 

 

• Szükséges-e önrész vagy saját forrás biztosítása?  

Nem. 

 

• A Pályázati Kiírás 11.2.1.-es pontjában szereplő "visszaigazolás" pontosan mit 

takar? 

Alapvetően bármit elfogadunk, amit a célintézmény küldött (általában e-mail formájában, 

benne a helyszín és az időpont, ahol a felvételi lesz). 



 

• Hol találom a priorizált intézmények listáját? 

Megtalálod honlapunkon a Letölthető dokumentumok között és a Pályázati Kiírásban 

egyaránt. 

https://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/stipendium-peregrinum 

 

• Hol olvasható részletes leírás a pályázatról? 

Pályázati Kiírásunkat megtalálod honlapunkon a Letölthető dokumentumok között. 

https://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/stipendium-peregrinum 

 

• Felvételi előkészítőre járók is pályázhatnak? 

Igen, ha a pályázat többi feltételének megfelelsz (életkor stb.) 

 

• Pályázhatok doktori (Ph.D.) képzésre is? 

Jelen pályázati kiírás doktori (Ph.D.) képzésre való jelentkezést nem támogat. 

 

https://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/stipendium-peregrinum
https://www.nemzetitehetsegkozpont.hu/stipendium-peregrinum

