MISSÃO DA BOLSA
DE ESTUDOS
A Bolsa da Diáspora Húngara (Hungarian Diaspora
Scholarship) foi criada pelo Governo Hungaro para
aqueles que vivem na em algum local da Diáspora
Húngara fora da Uinão Europeia e que desejam estudar
em uma instituição húngara de ensino superior
a fim de aproximar-se da Hungria pessoalmente,
profissionalmente e culturalmente.
O Programa almeja apoiar o desenvolvimento
profissional dos bolsistas por meio da alta qualidade
do ensino superior húngaro e ao mesmo tempo
melhorar os seus conhecimentos da língua húngara e
fortalecer a sua identidade húngara.

www.diasporascholarship.hu
hungariandiasporascholarship
CONTATE-NOS
diasporascholarship@tpf.hu
diasporascholarship

Ao concluirem os estudos, os bolsistas retornam
ao seu país natal com conhecimento e aptidões
competitivos que os permite a apoiar as suas
comunidades, preservando valores húngaros e
reforçando as relações entre a Diáspora e a Hungria.

A Hungarian Diaspora Scholarship é administrada pela
Fundação Tempus, uma organização sem fins lucrativos
instituída pelo Governo da Hungria para adminsitrar programas
de cooperação internacional e projetos especiais em educação,
treinamentos e assuntos relacionados à União Europeia.

Conecte-se às
suas raízes!

COBERTURA DA BOLSA

SOBRE A HUNGARIAN DIASPORA
SCHOLARSHIP
Realize seus sonhos profissionais e explore a sua herança
cultural – a Hungarian Diaspora Scholarship fornece-lhe
uma oportunidade excepcional de se desenvolver tanto
pessoalmente quanto academicamente e também de
reencontrar as suas raízes húngaras.
Durante os seus estudos na Hungria, você pode se
familiarizar com as milenares história e cultura húngaras,
vivenciar tradições húngaras únicas e também aprimorar
os seus conhecimentos do idioma húngaro.
Como recipiente da Hungarian Diaspora Scholarship, você
pode receber um diploma internacionalmente reconhecido
de uma instituição de ensino superior húngara líder e
adquirir conhecimento altamente competitivo para se
desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente.
Você pode escolher dentre uma ampla gama de programas
em húngaro ou inglês abrangendo todas as áreas e níveis
de ensino superior.
A Hungarian Diaspora Scholarship também é uma excelente
oportunidade de construir sua rede profissional e descobrir
tudo sobre o país, em meio a um ambiente estudantil
receptivo e apoiador.

Quase 30 instituições de ensino superior

húngaras que oferecem programas acadêmicos
para bolsistas

1300 programas – entre graus completos e

especializações – que ocorrem principalmente
em inglês ou húngaro
Muitos dos programas disponíveis
relacionam-se à cultura húngara:

Licenciatura em húngaro como língua estrangeira, hungarologia,
graduação em estudos húngaros, etnografia, licenciaturas,
pedagogia pré-escolar, viticultura e vinicultura, história,
patrimônio cultural

Quase 40.000 estudantes internacionais
atualmente matriculados na Hungria

EDUCAÇÃO GRÁTIS:
Isenção de taxas de matrículas ou mensalidades
SEGURO-SAÚDE: cartão de inscrição junto ao sistema
nacional de saúde e seguro-saúde suplementar

PAÍSES DE ONDE VOCÊ PODE SE CANDIDATAR
Todos os países do mundo, exceto membros da União
Europeia, República da Sérvia e Região da Transcarpátia.

www.diasporascholarship.hu

CRITÉRIOS ESPECIAIS DE ELEGIBILIDADE

AJUDA DE CUSTO MENSAL (mediante solicitação durante o primeiro
ano de estudos):
> Cursos não-acadêmicos, graduações, mestrados e
integrados: HUF 43.700 (apróx. EUR 130)
> Doutorados: HUF 140.000 (apróx. EUR 430) nos
primeiros 4 semestres e HUF 180.000 (apróx. EUR 550)
nos últimos 4 semestres

Candidatos precisam obter uma carta de recomendação
de uma organização da Diáspora Húngara ou de uma
representação diplomática húngara no seu respectivo
país. Candidatos também precisam submeter uma carta de
motivação em que tratam sobre suas origens húngaras e
sobre aquilo que esperam alcançar com a bolsa.

AUXÍLIO-ALOJAMENTO (mediante solicitação durante o primeiro ano
de estudos):
Alocação em dormitório estudantil ou uma constribuição
mensal de HUF 40.000 (apróx. EUR 120)

MODALIDADES DE ESTUDO

AUXÍLIO-VIAGEM (mediante solicitação):
Ajuda de custo de uma ocasião no valor de HUF 330.000
para viagem a Budapeste desde a cidade de residência do
bolsista (se localizada a mais de 8.000 km de distância)

ESTRUTURA BÁSICA DOS PROGRAMAS DE ESTUDOS
Os programas organizam-se em um ciclo triplo de níveis,
conforme os padrões europeus. O sistema de ensino superior
da Hungria emprega o Sistema Europeu de Transferência de
Créditos (ECTS).
ESTUDOS INTEGRAIS
> Bacharelado, BA/BSc (graduação, 6-8 semestres)
> Mestrado, MA/MSc (pós-graduação, 2-4 semestres)
> Programas de graduação e mestrado integrados
(10-12 semestres)
> Doutorados, PhD/DLA (8 semestres)
PROGRAMAS NÃO-ACADÊMICOS
> Cursos profissionalizantes e preparatórios em língua húngara
ESTUDOS PARCIAIS
Intercâmbios de 1-2 semestres que cobrem parte dos estudos
necessários junto a uma instituição de ensino superior no
país de origem.
DISPONÍVEL A PARTIR DO ANO ACADÊMICO 2022/2023
> Cursos de especialização em nível de pós-graduação
> Cursos intensivos de curta duração

CARTEIRA DE ESTUDANTE:
Confere descontos em viagens e muitos serviços

SIGA OS SEGUINTES SIMPLES PASSOS PARA SE
CANDIDATAR À BOLSA:
1. Visite a página www.diasporascholarship.hu para saber
mais sobre a bolsa e as condições de vida e estudos na Hungria
2. Verifique as áreas de estudos e os níveis disponíveis pelo
programa da bolsa; verifique os requerimentos para os
programas de interesse
3. Contate uma organização local da Diáspora Húngara ou uma
representação diplomática húngara para receber uma carta de
recomendação
4. Registre-se e carregue os seus documentos (incluindo sua
carta de recomendação) no sistema online de candidatura
5. Faça as provas admissionais (online) das universidades
húngaras
6. Aguarde a liberação dos resultados pela Fundação Tempus

Saiba mais sobre o programa na página:

www.diasporascholarship.hu

