
 

 

 

Pályázati kisokos 
 
Kérjük, győződjön meg róla, hogy 

➢ elolvasta és megértette a pályázati felhívás minden részét, különös tekintettel a jogosultsági 
feltételekre (pl. életkor és állampolgársági követelmények), 

➢ elolvasta az online pályázati rendszer útmutatóját (elérhető a https://diasporascholarship.hu/ 
weboldalon), 

➢ felkereste a Tempus Közalapítvány honlapját (http://studyinhungary.hu/study-in-
hungary/menu/find-a-study-programme/study-finder.html), a kiválasztott fogadó 
intézmények honlapját, és tanulmányozta az online pályázói rendszerben a megpályázni kívánt 
képzések leírását, hogy tájékozódjon a részleteket illetően (képzések bemeneti követelményei, 
tanterv stb.), 

➢ amennyiben doktori képzésre jelentkezik, felkereste a http://www.doktori.hu weboldalt, és a 
pályázat benyújtása előtt felvette a kapcsolatot a választott fogadó intézménnyel az elérhető 
kutatási témák és a lehetséges témavezetők egyeztetése érdekében (figyelembe veszi, hogy 
van olyan doktori iskola, ahol kötelező témavezetői ajánlás benyújtása a pályázat beadásához), 

➢ pontos elérhetőségeket adott meg, és meggyőződött arról, hogy az e-mail címét (és minden 
egyéb információt) nem gépelte el a pályázati űrlapon, mert minden információt - ideértve a 
kiválasztás eredményét is - oda küldünk, 

➢ nem jelentkezik véletlenül rossz tanulmányi szintekre (pl. doktori képzésre, miközben Ön 
alapszakos hallgató, vagy mesterképzésre, miközben már rendelkezik mesterfokozattal), és 
nem pályázik különböző tanulmányi szintekre egy pályázatban, 

➢ nem keveri össze a teljes és részképzéses pályázatot (és a részképzés hosszát), mivel a képzés 
módja nem módosítható a pályázat benyújtása után, 

➢ a posztgraduális szakirányú továbbképzésre tudatosan jelentkezik, figyelembe véve a 
tanulmányi előmenetelhez kapcsolódó követelményeket és azt, hogy a szakirányú 
továbbképzések végzettség szerzésére nem irányuló képzések, 

➢ a megfelelő fájlformátumú dokumentumok feltöltésre kerültek, egy fájl sem nagyobb 4 MB-
nál, és az összes fájl megnyitható, 

➢ határidőig benyújtotta kérelmét, 
➢ a pályázatot be is nyújtotta, ugyanis a pályázat mentésével csak a tartalom kerül mentésre, de 

a pályázat nem kerül benyújtásra, 
➢ felírta és megjegyezte a bejelentkezési adatait, jelszavát és a pályázat benyújtásakor használt 

e-mail címét, mert ezekre az információkra később szüksége lesz (pl. az ösztöndíj 
elfogadásánál), és 

➢ felírta és megjegyezte a pályázati regisztrációs kódját, mert ezzel tudjuk később azonosítani a 
pályázatát, és ezt a számot kell az ösztöndíjasoknak is használniuk az ösztöndíjas tanulmányaik 
során. 

 
Kimondottan javasoljuk, hogy 

➢ növelje a felvételi esélyeit azzal, hogy két különböző képzésre pályázik (preferencia-
sorrendben), nem csak egyre, 

➢ körültekintően döntsön a kiválasztott képzések sorrendjéről, mivel azt később nem lehet 
megváltoztatni, és ezt az allokációs folyamat során kifejezetten figyelembe veszik, 

➢ ne pályázzon ügynökségeken keresztül. 
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