štúdium v zahraničí

MAĎARSKO

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených
v publikácii.
Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli
aktuálne v čase zostavovania príručky (jeseň 2009)

Zostavila redakcia Bulletinu SAIA
Vydala SAIA, n. o., 2009
Vyšlo s ﬁnančnou podporou Ministerstva školstva SR
ISBN – 978-80-88928-92-8

MAĎARSKO

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

OBSAH

Úvod

03

Vysokoškolské vzdelávanie v Maďarsku

04

Podmienky prijatia na univerzitu alebo vysokú školu

08

Uznávanie štúdia

10

Proﬁly vybraných vysokých škôl

13

Štipendiá

16

Bilaterálne štipendiá

16

Štipendiá programu CEEPUS

17

Štipendiá Maďarskej štipendijnej rady

18

Krajanské štipendiá

19

Štipendiá Stredoeurópskej univerzity v Budapešti

19

Vyšehradský štipendijný program

20

Ďalšie štipendijné ponuky

21

Užitočné adresy

24

Informácie na internete

26

Študentské organizácie

27

 02 

MAĎARSKO

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Chcete študovať na vysokej škole v Maďarskej republike? Ak áno, dúfame, že pri
rozhodovaní vám pomôže naša príručka.
Maďarská republika, náš južný sused, má stáročnú tradíciu v poskytovaní
vysokoškolského vzdelania, veď prvá univerzita na území vtedajšieho Uhorského
kráľovstva vznikla už v roku 1367 v Pécsi. V roku 2009 dve maďarské univerzity
– budapeštianska Univerzita Loránda Eötvösa a Univerzita v Segedíne (Szeged) –
boli v rebríčku 500 najlepších univerzít sveta, ktorý zostavil Inštitút vyššieho
vzdelávania Šanghajskej univerzity Jiao Tong (na miestach 303 – 401). Obe tieto
univerzity sa v roku 2009 umiestnili aj v rebríčku QS World University Rankings,
budapeštianska na 401. – 500. mieste a segedínska na 501. – 600. mieste.
V príručke nájdete základné informácie o vysokoškolskom systéme, o podmienkach
prijatia na štúdium, či o uznávaní štúdia absolvovaného v Maďarsku.
Samostatnú kapitolu tvoria štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať občania
Slovenskej republiky.
Ponúkame vám aj zaujímavé adresy a webové stránky, na ktorých môžete získať
ďalšie informácie.
V Maďarsku sa zvyšuje nielen počet domácich študentov vysokých škôl, ale aj
študentov zo zahraničia. Kým v školskom roku 1995/1996 celkom študovalo na
maďarských vysokých školách 132 997 študentov, z ktorých bolo 6 300 cudzincov,
v školskom roku 2006/2007 to už bolo 238 674 študentov, z ktorých 11 618 bolo
cudzincov.
Počet cudzincov študujúcich na maďarských vysokých školách
školský rok

počet študentov – cudzincov

2001/02

8 556

2002/03

8 605

2003/04

9 371

2004/05

9 946

2005/06

10 974

2006/07

11 618

Zdroj http://www.okm.gov.hu/letolt/english/education_in_hungary_080805.pdf
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V MAĎARSKU
Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v Maďarskej republike upravuje
vysokoškolský zákon z decembra 2005. Ten v súlade s bolonským procesom
zavádza trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania, pričom pri niektorých
študijných odboroch je bakalársky a magisterský stupeň spojený do jedného celku.
Stupne vysokoškolského vzdelávania:
● bakalársky (alapképzés),
● magisterský (mesterképzés) a
● doktorandský (doktori képzés).

Štruktúra maďarského školského systému

VEK
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ŠKÔLKA
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
UNIVERZITA
GYMNÁZIUM
VYSOKÁ ŠKOLA
ODBORNÁ ŠKOLA
ODBORNÉ AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE
UČŇOVSKÁ
ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

ODBORNÁ ŠKOLA

Zdroj: http://www.okm.gov.hu/letolt/migrans/om339_szlolekt.xls

Informácie o maďarskom školskom systéme (v slovenskom jazyku) sú na
stránke maďarského ministerstva školstva a kultúry:

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=77&articleID=1541&ctag=articlelist&iid=1

Publikácia o vzdelávaní v Maďarsku v minulosti, súčasnosti a budúcnosti
v anglickom jazyku EDUCATION IN HUNGARY (PAST, PRESENT, FUTURE – AN OVERVIEW) je
dostupná na http://www.okm.gov.hu/letolt/english/education_in_hungary_080805.pdf
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Dĺžka vysokoškolského vzdelania:
● bakalárske štúdium trvá 6 – 8 semestrov
(treba získať 180 až 240 kreditov),
● magisterské štúdium trvá 2 – 4 semestre
(treba získať 60 až 120 kreditov),
V prípade uceleného magisterského štúdia (spojeného bakalárskeho
a magisterského stupňa) treba získať 300 až 360 kreditov počas 10 – 12
semestrov. Ide o vzdelanie náboženského a umeleckého zamerania,
veterinárnu medicínu, architektúru, dentálne lekárstvo, farmáciu, právo
a medicínu.
● doktorandské štúdium trvá 6 semestrov
(treba získať najmenej 180 kreditov).
Povinné používanie európskeho kreditového systému (ECTS) bolo v Maďarsku
zavedené v septembri 2003, ale niektoré vysoké školy ho používali už od polovice
90. rokov.
Vysokoškolské vzdelanie poskytujú dva typy vysokoškolských inštitúcií, ktoré
sú autonómne a akreditované. Sú to štátne a súkromné neuniverzitné inštitúcie
– vysoké školy (főiskola) a štátne a súkromné univerzity (egyetem). Oba typy
poskytujú vzdelanie vo všetkých troch stupňoch. Maďarský vysokoškolský systém
tvorí 70 vysokoškolských inštitúcií akreditovaných Maďarskou akreditačnou
komisiou – Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) – www.mab.hu. Súkromné
vysokoškolské inštitúcie musia mať štátny súhlas na pôsobenie.
Zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií je na
stránke ministerstva školstva a kultúry
www.om.hu/education, v časti Higher Education/Higher Education
Institutions in Hungary
(http://www.okm.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi/felsooktatasi-090803)

v angličtine aj na stránke Maďarskej akreditačnej komisie
http://www.mab.hu/english/doc/accrinstABC061213.doc

Akademický rok je rozdelený na dva semestre, každý sa skladá zo 14 – 15
týždňov prednášok a seminárov a 6 týždňov skúškového obdobia.
Časový harmonogram akademického roku:
Zimný semester
● prvá polovica septembra – zápis študentov a registrácia do kurzov,
● druhá polovica septembra až polovica decembra – zimný semester,
● druhá polovica decembra až začiatok januára – skúškové obdobie.
Letný semester
● prvá polovica februára až registrácia do kurzov na letný semester,
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● druhá polovica februára až prvá polovica mája – letný semester,
● druhá polovica mája až začiatok júla – skúškové obdobie.
Slovenskí občania, ktorí chcú na maďarskej vysokej škole alebo
univerzite absolvovať úplné vysokoškolské štúdium a získať diplom,
študujú za rovnakých podmienok ako maďarskí občania.

Maďarská vláda koncom roka 2007 navrhla zavedenie školného, ale občania
to v platnom referende v marci 2008 odmietli. Neplatenie školného sa však
týka iba štúdia, ktoré je ﬁnancované štátom.

Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia:
● štátom ﬁnancované,
● hradené študentom.
O štátom ﬁnancované štúdium sa môžu uchádzať aj slovenskí študenti,
ktorí zvládli prijímacie konanie a dosiahli potrebný počet bodov. Počet bodov
potrebných na získanie štipendia nie je zhodný s počtom bodov potrebných na
prijatie na vysokoškolské štúdium. Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu, si
všetky náklady spojené so štúdiom musia hradiť sami. Školné sa v závislosti od
študijného odboru pohybuje od 90 000 do 200 000 Ft za semester (medicína
a právo približne 500 000 Ft za semester).
Slovenskí študenti, ktorí získali štipendium na študijný pobyt na základe
bilaterálnej dohody, na štátnych školách študujú bezplatne.
Pobytové náklady počas štúdia sú približne 400 až 500 eur na mesiac.
Prehľad poplatkov je k dispozícii napríklad
na portáli Studytransfer.eu
http://www.studytransfer.eu/download/tuition_fees.pdf
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Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj v cudzom jazyku, za ktoré
sa platí školné približne 2 000 – 4 000 eur za semester (zubné lekárstvo až
8 500 eur za rok).
Programy s cudzojazyčnou výučbou sú poskytované v oblastiach medicína,
farmakológia, zubné lekárstvo, strojníctvo, ekonómia, prírodné vedy, humanitné
vedy, umenie atď.
Zoznam kurzov s cudzojazyčnou výučbou v rámci bakalárskeho,
magisterského a doktorandského štúdia je zverejnený na webovej stránke
maďarského ministerstva školstva www.om.hu.
Na stránke Národného úradu pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie
www.felvi.hu v sekcii Pre cudzincov (For foreigners) je databáza Academic
programs, v ktorej v októbri 2009 ponúkalo 22 inštitúcií 169 kurzov v angličtine,
francúzštine a nemčine. V databáze sa dá vyhľadávať podľa oblasti, jazyka, typu
štúdia a mesta.

http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
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PODMIENKY PRIJATIA NA UNIVERZITU ALEBO VYSOKÚ ŠKOLU
Vysokoškolské inštitúcie prijímajú študentov na základe dokladu o ukončení
stredoškolského štúdia, znalosti maďarského jazyka, prípadne na základe
vstupných testov.
V prípade záujmu o absolvovanie celého vysokoškolského štúdia v maďarčine
alebo i inom jazyku je dobré kontaktovať Národný úrad pre prijímanie na
vysokoškolské inštitúcie (Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, www.felvi.hu)
alebo priamo maďarskú univerzitu.
Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky každoročne v decembri vydáva
zoznam univerzít a vysokých škôl s uvedením študijných odborov, počtu miest,
počtu štátom ﬁnancovaných miest, počtu miest pre samoplatcov, výšky školného,
predmetov, z ktorých musí mať študent maturitu, ako aj iných špeciálnych
podmienok jednotlivých inštitúcií. Uzávierka prihlášok pre programy v maďarskom
jazyku je dvakrát do roka, 15. apríla pre programy, ktoré sa začínajú v septembri
a 15. novembra pre programy, ktoré sa začínajú vo februári. Uzávierka prihlášok na
programy v iných jazykoch môže byť odlišná. Zoznam pre prijímacie konanie
v roku 2010 je na http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak.
Na prihláške uchádzač uvádza, o aké miesto žiada – štátom ﬁnancované alebo
hradené študentom. V prípade, ak uchádzač uvedie štátom ﬁnancované miesto
a nezíska ho, neexistuje preradenie na miesto samoplatcu. Rozhodnutie
o pridelení, resp. nepridelení štátom ﬁnancovaného miesta závisí od maďarskej
vysokej školy. Pri posudzovaní prihlášok berie vysoká škola do úvahy maturitné
vysvedčenie, doklady o znalosti cudzích jazykov, absolvované študijné kurzy a iné
mimoškolské aktivity.
Uchádzači o štúdium na maďarských vysokých školách sa môžu prihlasovať aj
elektronicky. Elektronická prihláška, ktorá je rovnocenná papierovej, je
k dispozícii na stránke Národného úradu pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie:
http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
Súčasťou prihlášky je manuál na jej vypĺňanie. Uchádzač sa musí zaregistrovať na
stránke, vyplniť a potvrdiť elektronickú prihlášku a zaplatiť registračný poplatok.
V prípade, ak je elektronická prihláška vyplnená nesprávne, systém navádza
uchádzača ako postupovať.
Doplňujúce dokumenty vyžadované vysokými školami sa naskenujú a vkladajú do
elektronickej prihlášky. Ak nie je možné naskenovať dokumenty, tieto sa zasielajú
v papierovej verzii poštou na adresu školy. Prihláška vstupuje do platnosti po
jej potvrdení a zaplatení registračného poplatku. Uchádzačom sa odporúča
zaregistrovať sa v predstihu.
Záujemcovia o štúdium v Maďarsku môžu pri prihlasovaní sa na štúdium využiť
aj služby organizácie Study Transfer Program Kht. Ide však o platenú službu,
poplatok pre uchádzačov z krajín EÚ je 135 eur.
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Vysokoškolské inštitúcie sú oprávnené poskytovať doktorandské programy
a udeľovať tituly PhD. v disciplínach, v ktorých boli štátom akreditované.
„Doktorandské školy“ (v roku 2009 ich bolo akreditovaných približne 150)
ponúkajú programy v rozsahu 180 kreditov. Podiel na výučbe, výskume a štúdiu
je v jednotlivých inštitúciách rozdielny. Podmienkou prijatia na doktorandské
štúdium je ukončenie magisterského štúdia.
Uchádzač o doktorandské štúdium musí spraviť prijímacie skúšky. Záleží na
vybranej škole, či sa prihlasovanie robí on-line alebo nie. Uchádzač sa musí
skontaktovať so školou, aby zistil, aké má podmienky prijatia.
Zoznam inštitúcií, ktoré ponúkajú doktorandské programy, je zverejnený na
stránke Maďarskej akreditačnej komisie/Magyar Akkreditációs Bizottság
http://www.mab.hu/doc/divegl.xls
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UZNÁVANIE ŠTÚDIA
Uznávanie štúdia, ktoré slovenskí občania absolvovali v Maďarsku, upravuje

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej
republike a v Maďarskej republike. Dohoda, ktorá bola podpísaná 21. marca
2000 v Budapešti, nadobudla platnosť 4. augusta 2000. Dohoda sa vzťahuje na
doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky a Maďarskej
republiky po nadobudnutí jej platnosti, článok 6 sa vzťahuje aj na doklady
o vzdelaní vydané po 1. januári 1995. (Pre doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané
na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pred nadobudnutím
platnosti dohody z roku 2000, platí Dohoda medzi vládou Československej
socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach
a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej
ľudovej republike podpísaná v Prahe 11. októbra 1989.)
Uznanie dokladov o stredoškolskom štúdiu (čl. 3 a 4 Dohody)
a) Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia
o maturitnej skúške vydané v Maďarskej republike sa z hľadiska pokračovania v štúdiu
uznávajú za rovnocenné.
b) Vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia v stredných odborných učilištiach
v Slovenskej republike a vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia na odborných
školách v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné, ak dĺžka a zameranie
odbornej prípravy sú rovnaké alebo podobné.

Uznanie dokladov o pomaturitnom štúdiu (čl. 5 Dohody)
a) Vysvedčenia vydané po ukončení minimálne jednoročného pomaturitného
odborného štúdia a vyššieho odborného štúdia v Maďarskej republike sa uznávajú
za rovnocenné s vysvedčeniami a absolventskými diplomami vydanými po ukončení
minimálne jednoročného pomaturitného štúdia a nadobudnutí vyššieho odborného
vzdelania v Slovenskej republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo
podobné.
b) Vysvedčenia a absolventské diplomy vydané po ukončení minimálne jednoročného
pomaturitného štúdia a nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej
republike sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami vydanými po ukončení
minimálne jednoročného pomaturitného odborného štúdia a vyššieho odborného
štúdia v Maďarskej republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo podobné.

Uznanie dokladov o bakalárskom štúdiu (čl. 6 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“)
vydané po ukončení minimálne trojročného štúdia vysokými školami v Slovenskej
republike za rovnocenné s diplomami vydanými vysokými školami neuniverzitného
druhu („főiskola“) a fakultami univerzít zameranými na vysokoškolské štúdium
neuniverzitného druhu v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva diplomy vydané po ukončení minimálne trojročného
štúdia vysokými školami neuniverzitného druhu („főiskola“) a fakultami univerzít
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zameranými na vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu v Maďarskej republike
za rovnocenné s diplomami o priznaní titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“) vydanými
vysokými školami v Slovenskej republike.

Uznanie dokladov o magisterskom štúdiu (čl. 7 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní akademických titulov magister
(skratka „Mgr.“), magister umenia (skratka „Mgr. art.“), inžinier (skratka „Ing.“),
inžinier architekt (skratka „Ing. arch.“), doktor medicíny (skratka „MUDr.“) a doktor
veterinárskej medicíny (skratka „MVDr.“) vydané vysokými školami v Slovenskej
republike po minimálne štvorročnom štúdiu a oprávňujúce prístup k doktorandskému
štúdiu ako univerzitné diplomy vydané po základnom univerzitnom štúdiu univerzitami
v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva univerzitné diplomy vydané po minimálne štvorročnom
základnom univerzitnom štúdiu a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu
v Maďarskej republike ako diplomy o priznaní akademických titulov magister
(skratka „Mgr.“), magister umenia (skratka „Mgr. art.“), inžinier (skratka „Ing.“),
inžinier architekt (skratka „Ing. arch.“), doktor medicíny (skratka „MUDr.“) a doktor
veterinárskej medicíny (skratka „MVDr.“) vydané vysokými školami v Slovenskej
republike.

Uznanie častí štúdia absolvovaného na vysokých školách (čl. 8 Dohody)
Časti štúdia absolvované na vysokých školách v Slovenskej republike a v Maďarskej
republike sa môžu na požiadanie študenta vzájomne započítať a uznať ako súčasť
štúdia alebo študijný výkon (kredit, skúška). Rovnocennosť štúdia posudzuje vysoká
škola, na ktorú sa žiadosť podáva.

Uznanie dokladov o vykonaní rigoróznej skúšky (čl. 9 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike
po vykonaní rigoróznej skúšky (examina rigorosa) ako diplomy vydané po absolvovaní
postgraduálneho univerzitného štúdia odborného zamerania v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva diplomy vydané po absolvovaní postgraduálneho
univerzitného štúdia odborného zamerania v MR ako diplomy vydané vysokými
školami v SR po vykonaní rigoróznej skúšky (examina rigorosa).

Uznanie dokladov o doktorandskom štúdiu (čl. 10 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“
(skratka „PhD.“) a umelecko-akademickú hodnosť „artis doctor“ (skratka „ArtD.“),
ktoré udeľujú vysoké školy v Slovenskej republike, za rovnocenné s doktorskou
hodnosťou „doktor“ (skratka „Ph.D.“) a s doktorskou hodnosťou v oblasti umenia
(skratka „DLA“), ktoré udeľujú univerzity v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva doktorskú hodnosť „doktor“ (skratka „Ph.D.“)
a doktorskú hodnosť v oblasti umenia (skratka „DLA“), ktoré udeľujú univerzity
v Maďarskej republike, za rovnocenné s vedecko-akademickou hodnosťou
„philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“) a s umelecko-akademickou hodnosťou
„artis doctor“ (skratka „ArtD.“), ktoré udeľujú vysoké školy v Slovenskej republike.
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Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v ďalšom štúdiu
alebo na účely výkonu povolania sa uskutočňuje v súlade s právnymi
predpismi prijímajúceho štátu.
Bližšie informácie o ekvivalencii dokladov o vzdelaní:
Stredisko na uzávanie dokladov o vzdelaní (ENIC/NARIC)
www.minedu.sk
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (ENIC/NARIC)
www.naric.hu, www.ekvivalencia.hu

 12 

MAĎARSKO

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

PROFILY VYBRANÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Do tejto kapitoly sme zaradili proﬁly maďarských univerzít/vysokých škôl, ktoré
sa umiestnili v rebríčkoch najlepších univerzít sveta, ako sú Academic Ranking of
World Universities, ktorý zverejňuje Institute of Higher Education Shanghai Jiao
Tong University a QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings.
THE – QS World University Rankings
rok

2005

2006

2007

2008

2009

Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti
umiestnenie

359

376

511

401 – 500

401 – 500

497

438

500+

501 – 600

Univerzita v Segedíne
umiestnenie

Academic Ranking of World Universities
rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

301 – 400

301 – 400

305 – 402

303 – 401

303 – 401

203 – 300

301 – 400

305 – 402

303 – 401

303 – 401

Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti
401 – 500

404 – 502

Univerzita v Segedíne
201 – 300

202 – 301

Zdroje
http://www.arwu.org/
http://www.topuniversities.com/
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Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Univerzita Loránda Eötvösa
(ELTE) nadväzuje na
univerzitu založenú
v roku 1635 v Trnave
kardinálom Petrom
Pázmaňom (na Slovensku

sa k nej ako svojej
predchodkyni hlási
Trnavská univerzita,
znovuobnovená v roku
1992).

V roku 1777 cisárovná
Mária Terézia nariadila
presídliť Trnavskú
univerzitu do Budína, neskôr sa univerzita presťahovala do Pešti a stala sa
Kráľovskou uhorskou univerzitou. V druhej polovici 19. storočia sa stala centrom
moderného vyššieho vzdelávania. V roku 1950 bola reorganizovaná a prijala
súčasný názov po jednom zo svojich profesorov, svetovo uznávanom fyzikovi
Lorándovi Eötvösovi.
V súčasnosti má osem fakúlt a každoročne na nej študuje vyše 30-tisíc študentov.

Oﬁciálna webová stránka univerzity
www.elte.hu
Informácie pre zahraničných študentov
Informácie o školnom
http://www.elte.hu/en/tuition
Proﬁl na stránke THE – QS World University Rankings
http://www.topuniversities.com/university/367/e--tv--s-lor--nduniversity
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Univerzita v Segedíne
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Univerzita nadväzuje na
univerzitu založenú v roku
1872 v sedmohradskom Kluži
Štefanom Báthorym. Od roku
1881 niesla meno cisára
Františka Jozefa. Po 1. svetovej
vojne, keď toto mesto pripadlo
Rumunsku, univerzita sa v roku
1921 presťahovala do Segedínu.
V roku 1940 sa časť Univerzity
Františka Jozefa vrátila do Klužu
a časť, ktorá ostala v Segedíne,
sa premenovala na Kráľovskú
univerzita M. Horthyho. Po 2. svetovej vojne bola univerzita prvou, ktorá
v Maďarsku obnovila svoju činnosť – pod názvom Univerzita v Segedíne. V roku
1951 sa od nej oddelila lekárska fakulta, ktorá pôsobila ako samostataná vysoká
škola. V roku 1991 vedúci predstavitelia vysokých škôl v Segedíne podpísali
dohodu o ich zlúčení. V súčasnosti má 12 fakúlt.
Oﬁciálna webová stránka univerzity
http://www.u-szeged.hu
Informácie pre zahraničných študentov
http://www.u-szeged.hu/english/information-for/prospective-students
Informácie o prijímacom konaní
http://www.u-szeged.hu/english/application-and-admission/
application-and-admission
Proﬁl na stránke THE – QS World University Rankings
http://www.topuniversities.com/university/592/university-of-szeged
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ŠTIPENDIÁ
Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o viaceré štipendiá.

 BILATERÁLNE ŠTIPENDIÁ
Štipendiá vyplývajú z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti
školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003, po roku 2003 je
program v platnosti na základe verbálnej nóty. (Text dohody je zverejnený na

stránke Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk – Medzinárodná spolupráca/
Medzinárodné zmluvy a dohovory/Maďarská republika.)
Uzávierka žiadostí o štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody je spravidla
v marci. Uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na stránke Maďarskej
štipendijnej rady www.scholarship.hu a podkladové materiály v papierovej
podobe zaslať do SAIA, n. o. Bližšie informácie na www.saia.sk.
● Štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt
počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom VŠ v dennom štúdiu, ktorí majú ukončené
minimálne 4 semestre studia a sú vo veku do 30 rokov. Uchádzači o štipendium
musia mať akceptačný list. Vyžaduje sa znalosť maďarského jazyka.
Slovenská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady do miesta
pobytu a späť, štipendium 199,16 eur/mes.
Maďarská strana poskytne 7 000 HUF/mes. na ubytovanie a zdravotnú
starostlivosť.
Zoznam podkladových materiálov je na www.saia.sk.

● Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny pobyt
(v rámci doktorandského štúdia alebo 2. stupňa umeleckých odborov)
Štipendium je určené absolventom bakalárskeho štúdia – umelcom a interným
doktorandom vo veku do 35 rokov. Uchádzači musia mať akceptačný list,
vyžaduje sa znalosť maďarského jazyka; príp. iný svetový jazyk potvrdený
v akceptačnom liste.
Slovenská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady do miesta
pobytu a späť, štipendium 298,74 eur/mes.
Maďarská strana poskytne ubytovanie na internáte za úhradu.
Zoznam podkladových materiálov je na www.saia.sk.

● Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom.
Uchádzači musia mať pozývací list.
Slovenská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady do miesta
pobytu a späť.
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Maďarská strana poskytne ubytovanie, mesačné štipendium 30 000 Ft/mes.
(u PhD., DrSc. 45 000 Ft/mes.) a 10 000 Ft na mestskú dopravu.
Zoznam podkladových materiálov je na www.saia.sk.

● Štipendium na 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom.
Uchádzači musia mať pozývací list.
Slovenská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady do miesta
pobytu a späť.
Maďarská strana poskytne ubytovanie, mesačné štipendium 30 000 Ft/mes.
(u PhD., DrSc. 45 000 Ft/mes.), 10 000 Ft na mestskú dopravu.
Zoznam podkladových materiálov je na www.saia.sk.

● Štipendium na letné kurzy maďarského jazyka (2 – 4 týždne)
a letné odborné kurzy
Štipendium je určené študentom, doktorandom a VŠ učiteľom. Kurz maďarského
jazyka sa koná v Budapešti, Debrecíne, Segedíne a Pécsi počas 2 alebo 4
týždňov, uchádzač musí mať základnú znalosť maďarského jazyka. Sám si
môže vybrať, o ktorý kurz sa bude uchádzať. Letné odborné kurzy s rôznym
tematickým zameraním sú v anglickom jazyku, konajú sa v Debrecíne a Segedíne
a ich zoznam je na stránke Maďarskej štipendijnej rady www.scholarship.hu.
Slovenská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady do miesta
pobytu a späť.
Maďarská strana účastnícky poplatok (náklady na štúdium, exkurzie
a ubytovanie), stravu a vreckové 1 USD/deň.
Zoznam podkladových materiálov je na www.saia.sk.

 ŠTIPENDIÁ PROGRAMU CEEPUS
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia.
V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko,
Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská
republika, Slovinsko, Srbsko a Univerzita v Prištine v Kosove.
Program podporuje tieto typy mobility:
- semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (spojené
s vypracovaním diplomových a dizertačných prác),
- prednáškové pobyty učiteľov.
O štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov sa
môže uchádzať:
1. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu,
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2. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu
(kategória freemover).
Uchádzači sa o štipendium uchádzajú na mobilitu elektronicky na
www.ceepus.info. Uchádzač si v žiadosti vyberá hostiteľskú vysokú školu,
určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motivačný list, odbor štúdia a jazykové
znalosti.
Uzávierka na štipendijné pobyty je spravidla v júni a októbri pre uchádzačov
v rámci sietí a v júli a novembri pre fremoverov.

 ŠTIPENDIÁ MAĎARSKEJ ŠTIPENDIJNEJ RADY
Maďarská štipendijná rada/Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) poskytuje:
● štipendium na postgraduálne štúdium a výskum (3 – 21 dní alebo
1 – 10 mesiacov) pre absolventov magisterského a inžinierskeho štúdia, vek do
40 rokov, štipendium 79 200 HUF/mesiac a 70 000 HUF/mesiac na ubytovanie,
štipendium kratšie ako 21 dní: 3 000 HUF/deň;
● štipendium na celé doktorandské štúdium (36 mesiacov) – podmienkou
je plynulá znalosť maďarčiny, štipendium je podmienené prijatím na
doktorandské štúdium, vek do 35 rokov, štipendium 93 000 HUF/mesiac;
● štipendium na postdoktorandské štúdium, výskum (1 – 10 mesiacov)
– uchádzač musí mať ukončené PhD., vek do 45 rokov, štipendium 118 800 HUF/
mesiac a 80 000 HUF/mesiac na ubytovanie;
● štipendium na výskumný pobyt (3 – 21 dní alebo 1 – 10 mesiacov) pre
výskumníkov a profesorov, ktorí majú minimálne PhD., štipendium 118 800 HUF/
mesiac a 80 000 HUF/mesiac na ubytovanie, štipendium kratšie ako 21 dní:
3 000 HUF/deň.
Štipendiá nepokrývajú cestovné náklady.
Uzávierka je spravidla v apríli – treba sa prihlásiť on-line a taktiež zaslať
materiály aj poštou (rozhoduje poštová pečiatka) na:
Balassi Intézet
MÖB Iroda
PF: 385
1519 Budapest
Hungary
Bližšie informácie: www.scholarship.hu,
e-mail: mob@bbi.hu
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 KRAJANSKÉ ŠTIPENDIÁ
Štipendiá pre občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti udeľuje Úrad
zahraničných Maďarov Ministerstva školstva a kultúry Maďarskej republiky.
Uzávierka je spravidla v novembri. Štipendiá administruje Združenie za
spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért (http://www.szakc.sk).
Bližšie informácie: Csilla Neszméri, e-mail: pozsony@szakc.sk

 ŠTIPENDIÁ STREDOEURÓPSKEJ UNIVERZITY (CEU)
Stredoeurópska univerzita so sídlom Budapešti je medzinárodne uznávaná
inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných
vied. Štúdium prebieha v anglickom jazyku. V roku 2004 získala univerzita štátnu
akreditáciu a bola uznaná ako súkromná vysoká škola v Maďarskej republike.
CEU udeľuje úplné alebo čiastočné štipendium na základe akademických
kvalít uchádzača. Žiadosť o štipendium sa posiela spolu s prihláškou na štúdium
on-line https://online.ceu.hu.
Oblasti štúdia na CEU a akademické tituly: Ekonómia (MA, PhD),
Environmentálne vedy (MS, PhD), Rodové štúdiá (MA, PhD), História (MA, PhD),
Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD), Právne vedy (LLM, MA, SJD),
Aplikovaná matematika (PhD), Stredoveké štúdiá (MA, PhD), Štúdiá
o nacionalizme (MA, PhD), Filozoﬁa (PhD), Politické vedy (MA, PhD), Sociológia
a sociálna antropológia (MA, PhD).
Bližšie informácie: www.saia.sk (marcela.grosekova@saia.sk), www.ceu.hu
● Špeciálne grantové programy CEU
Summer university (SUN) organizuje 2- a 3-týždňové semináre v oblasti
humanitných a spoločenských vied s cieľom podporiť výskum a jeho
integráciu do vyučovacieho procesu. Uchádzať sa môžu učitelia vysokých
škôl, doktorandi vo vyšších ročníkoch, vedeckí pracovníci a odborníci z oblasti
humanitných a spoločenských vied. Vyučovacím jazykom je angličtina.
Uzávierka je spravidla vo februári.
V rámci programu Course Development Competition podporuje
vysokoškolských učiteľov, ktorí chcú vytvárať a inovovať učebné osnovy,
zaviesť nové študijné programy. Vybraní kandidáti získajú 10-mesačné
štipendium, ﬁnancie na učebný materiál atď.
Uzávierka je spravidla v novembri.
„Hosting a CEU Lecturer“ – je program adresovaný univerzitám a vysokým
školám, ktoré majú záujem pozvať si vyučujúceho z CEU za účelom prednášky
alebo série prednášok (max. na 1 týždeň). CEU hradí vysielanému profesorovi
cestovné náklady a v prípade potreby aj ubytovanie. Žiadosti sa podávajú
priebežne.
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Podrobnejšie informácie a termíny pre podanie prihlášok k jednotlivým
programom: www.ceu.hu/sep
● Ďalšie štipendiá CEU
Štipendium na kurz pre nadaných Rómov
CEU s podporou Rómskeho vzdelávacieho fondu, Sigrid Rausing Trust
a súkromných donorov ponúka 9-mesačný kurz pre nadaných Rómov zo
strednej a východnej Európy. Cieľom je pripraviť absolventov vysokých škôl
rómskej národnosti pre postgraduálne štúdium. Preferovaní sú absolventi
spoločenských alebo humanitných vied. Štipendium pokrýva všetky náklady
spojené so štúdiom: školné, ubytovanie, stravu a cestovné náklady. Uzávierka
spravidla v decembri.
Bližšie informácie: www.ceu.hu/sep/spo/roma.html
Štipendium Deborah Hardingovej pre rómskeho študenta
Program v odbore verejná politika má za cieľ poskytnúť absolvovanie ročného
programu, ktorý je zameraný na zlepšenie kritického myslenia v prepojení
s dynamickým riešením problémov. Štipendium zahŕňa poplatok pre CEU, ako
aj čiastku pokrývajúcu náklady na ubytovanie a stravu.
Bližšie informácie: www.ceu.hu/dpp

 VYŠEHRADSKÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
● Štipendium na magisterské a postgraduálne štúdium
alebo výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov)
(Intra-Visegrad Scholarships)
Štipendiá vo výške 2 300 eur/semester sú určené občanom krajín V4 (Slovensko,
Maďarsko, Česká republika, Poľsko) na 1- až 2-semestrálny študijný alebo
výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky
vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované
minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský
stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami.
Uzávierka žiadostí je 31. januára (každoročne).
Bližšie informácie: http://www.visegradfund.org/scholarships.html;
http://www.visegradfund.org/instructions.html
● Vyšehradský rezidenčný program na 3-mesačné tvorivé pobyty
pre umelcov
Uzávierka žiadostí je spravidla v septembri (projekty sa realizujú
v nasledujúcom kalendárnom roku)
Bližšie informácie: artist@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/residence.html
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 ĎALŠIE ŠTIPENDIJNÉ PONUKY
● GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA
Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky je podporiť najlepších
študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti,
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované ﬁnančné
granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených
so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami
a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho
stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku
do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých
škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu
a informačných technológií. Uzávierka je v marci až apríli.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA
V rámci štipendijného programu Nadácie SPP Hlavička sú poskytované štipendiá
na zahraničné študijné pobyty/letné školy/stáže/výskumné pobyty v rámci celej
Európy. O podporu sa môžu uchádzať študenti/doktorandi, ktorí majú záujem
dlhodobo sa proﬁlovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how,
ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo
svojom odbore. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu
vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/
doktorand plánuje venovať.
O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi práva, ekonómie,
informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí
majú trvalý pobyt na Slovensku. Uzávierka je spravidla v októbri a máji.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka
● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM U. S. STEEL KOŠICE
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí a mládeže
z detských domovov, z neúplných rodín a zo sociálne znevýhodnených podmienok
na východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole.
Talentovaní vysokoškolskí študenti (max. do veku 26 rokov) a talentovaní študenti
posledných ročníkov stredných škôl, uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na
Slovensku alebo v zahraničí (žiadosť stačí poslať po maturitnej skúške s tým, že
štipendium bude pridelené až po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok
a prijatí na vysokú školu), sa môžu uchádzať o individuálne štipendiá (pri plnení
kritérií môže byť štipendium priebežne predlžované počas celej doby štúdia)
alebo jednorazové ﬁnančné príspevky na štúdium.
Bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm
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● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PER ASPERA AD ASTRA
Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený pre sociálne
znevýhodnených študentov z banskobystrického, prešovského a košického regiónu,
ktorí sa uchádzajú o štúdium na slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole a ktorí
budú pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole v 3. a 4.
semestri (majú ukončený 1. a 2. semester štúdia).
Štipendium pokrýva náklady spojené so štúdiom (študijné poplatky, pomôcky,
knihy a pod.) a životné náklady počas štúdia (ubytovanie, strava, cestovné). Od
úspešných žiadateľov sa očakáva, že počas poberania štipendia budú pôsobiť ako
dobrovoľníci vo verejnoprospešných organizáciách rôzneho zamerania. Uzávierka
je spravidla v júli.
Bližšie informácie: www.nds.sk
● LITERÁRNY FOND – PRÍSPEVOK NA TVORIVÚ CESTU
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho
fondu poskytuje príspevky na tvorivé zahraničné cesty vedeckým a odborným
pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu
tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi
vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych
študijných cestách. Príspevky sa poskytujú len na cestovné náklady (cestovné
lístky, letenka). Výška príspevku závisí od vzdialenosti cieľovej krajiny.
V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a
spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku
do 35 rokov až do výšky 850 eur na hradenie cestovných a pobytových nákladov
spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom
pobyte v zahraničí.
Bližšie informácie: www.litfond.sk (Vedecká odborná literatúra/Formy podpornej
činnosti)

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov

V roku 2005 schválila vláda SR vytvorenie Národného štipendijného
programu na podporu mobilít, a to v trvaní do konca roku 2010.
Vláda SR 29. apríla 2009 rozhodla o pokračovaní Národného štipendijného
programu v období rokov 2010/11 – 2015/16 s rešpektovaním požiadaviek
Modernizačného programu Slovensko 21.
Podrobnosti o pokračovaní programu, podmienkach podpory, ako aj o termínoch
na podávanie žiadostí budú po spresnení Ministerstvom školstva SR aktuálne
zverejnené na www.stipendia.sk, ako aj na webovej stránke SAIA (www.saia.sk).
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Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk

Na webovej stránke SAIA sú štipendijné ponuky rozdelené na
aktuálne štipendiá a nové ponuky
a štipendiá a granty podľa
krajín
Maďarsko
termínu uzávierky
cieľových skupín:
 stredoškolák
 maturant a absolvent strednej školy
 študent vysokej školy
 študent 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium)
 študent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium)
 študent posledného ročníka
 absolvent
 doktorand
 postdoktorand
 pedagogický a/alebo vedecký
pracovník
 učiteľ SŠ
 iné
 príprava záverečnej práce
odborov
typu pobytu

Štipendiá nájdete na www.saia.sk v sekcii
Štipendiá a granty/Štipendiá podľa krajín/Maďarsko alebo
Štipendiá a granty/Štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.
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UŽITOČNÉ ADRESY
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v SR
Sedlárska 3
814 25 Bratislava 1
tel.: 02/5920 5200
fax: 02/5443 5484
e-mail: pozsony@embhung.sk
www.embhung.sk

Generálny konzulát Maďarskej republiky
Hlavná 67
040 01 Košice
tel.: 055/728 2021
fax: 055/728 2023
e-mail: mission.kas@kum.hu
www.mfa.gov.hu/cons/kosice
Veľvyslanectvo SR v Maďarsku
Stefánia út. 22-24
1143 Budapest XIV
tel.: +36/1/460 9010, 460 9011
fax: +36/1/460 9020
e-mail: emb.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/budapest
Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe
Derkovits sor 7
5600 Bekescsaba
www.cgbekescsaba.mfa.sk

Slovenský inštitút v Budapešti
(Szlovák Intézet)
Rákoczi út. 15
1088 Budapest
tel.: +36/1/3274000
fax: +36/1/327 4008
e-mail: si.budapest@mzv.sk
 24 

MAĎARSKO

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Palisády 54
811 06 Bratislava
tel.: 02/5244 2961
fax: 02/5244 2960
e-mail: bratislava@hunginst.sk
www.magyarintezet.hu
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Szalay u. 10-14.
1055 Budapest
www.okm.gov.hu

SAIA, n. o.
Bratislava
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5441 1426
fax: 02/5441 1429
e-mail: saia@saia.sk
www.saia.sk
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INFORMÁCIE NA INTERNETE
www.om.hu/education – Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky
www.felvi.hu – Národné informačné
centrum o vysokoškolskom vzdelávaní
www.campushungary.hu – informácie
o štipendijných programoch a štúdiu
v Maďarsku
www.studytransfer.eu – informácie
o štúdiu v Maďarsku pre cudzincov
www.tpf.hu – Tempus public foundation
(programy EÚ)
www.studyinhungary.hu – štúdium
v Maďarsku
www.scholarship.hu – Maďarská
štipendijná rada
www.bbi.hu – Balassiho inštitút, Balassi
Intézet (jazykové kurzy)
www.ceu.hu – Stredoeurópska univerzita
v Budapešti (CEU)
www.mas.hu – Maďarská akadémia vied
www.mrk.hu – Maďarská rektorská
konferencia
www.mab.hu – Maďarská akreditačná
komisia
www.naric.hu – Stredisko pre ekvivalenciu
dokladov o vzdelaní v Maďarsku
www.bmbah.hu – Úrad pre
prisťahovalectvo a štátne občianstvo
Ministerstva spravodlivosti Maďarskej
republiky (informácie o povolení na pobyt)
www.magyarorszag.hu – informačný
portál o Maďarsku
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ŠTUDENTSKÉ ORGANIZÁCIE
Záujmy študentov na univerzitách zastupujú volené orgány – tzv. študentské
samosprávy (Halgatói Önkormányzat). Všetky študentské samosprávy sú členom
národnej organizácie HÖOK – Halgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
(Národná kancelária študentských samospráv).
Doktorandi majú vytvorenú aj svoju vlastnú národnú organizáciu – DOSZ –
Doktoranduszok Országos Szövetsége (Národná kancelária doktorandov).
Ďalšou organizáciou je FEKOSZ, Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségé,
ktorá bola založená s cieľom zastupovať záujmy vysokoškolských internátov.
Medzinárodnú výmenu študentov a absolventov vysokých škôl ekonomického
zamerania (v rámci platených stáží vo ﬁrmách alebo ako dobrovoľníkov
v neziskových organizáciách) s cieľom získať pracovné skúsenosti zabezpečuje
AIESEC, študentmi riadená organizácia, ktorá pôsobí na vyše 1 700 univerzitách
v 107 krajinách (aj na Slovensku).
Kontaktné adresy:
Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ)
1149 Budapest, Ajtósi Dűrer sor 19 – 21,
tel: +36/1/222 1819, fax: +36/1/220 3608
e-mail: dosz@phd.hu
www.phd.hu
Halgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K ép. I. 51 – 52.
tel.: +36/1/463 2521, fax: +36/1/463 1065
www.hook.hu
Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségé (FEKOSZ)
Ajtósi Dürer sor 19-21
1146 Budapest
tel./fax.: +36/1/341 02-09
www.fekosz.iif.hu
AIESEC Hungary
P.O.Box 187
1390 Budapest
tel.: +36/1/430 0688
fax: +36/1/430 0689
e-mail: info@hu.aiesec.org,
www.aiesec.hu

 27 

