A magyar nyelvű meghívóért kérjük, görgessen lejjebb!

Tempus Public Foundation (Hungary) hereby invites you to the online events:
Information day about the application process of individual student applications for the Hungarian
Diaspora Scholarship for the 2022/2023 academic year
Date: 1 December, 2021
Time: 16:00-18:00 am, (CET)
Location: online, Zoom

Dear Sir/Madame,
We are pleased to announce that the online application system for the Hungarian Diaspora Scholarship
Programme has opened to applicants on November 10, 2021 (https://apply.diasporascholarship.hu/)
for the academic year 2022/2023.
The mission of the Hungarian Diaspora Scholarship Programme is to strengthen the relations between
Hungary and the Hungarian diaspora communities by providing access to study programmes in higher
education institutions in Hungary for people living in Hungarian diaspora. The main goal of the program
is to support those who want to return to their Hungarian roots and become professionals in areas
that also contribute to the well-being of diaspora communities.
The application can be submitted in both Hungarian and English language. The deadline for submitting
the full application is 31 January 2022 - 23:59 CET.
On December 1, 2021, we will organize an online information session about the scholarship program,
to which we welcome the students, their families and teachers who are interested. The event will be
held in English and via the Zoom interface. The entry link is available after registration on the Tempus
Public Foundation website. We will send you the login details when you confirm your registration.

Before the event, you will have the opportunity to ask your questions in advance on the Slido site, with
using the following code #363448 or via the following link:
https://app.sli.do/event/wuf5kwpn

Your questions will of course be welcome at the event as well.
We also recommend to visit the program's website in Hungarian and English, which contains all
important information https://diasporascholarship.hu/. We also welcome your questions by e-mail to
diasporascholarship@tpf.hu.

We look forward to your participation and thank you for forwarding the information about the event
and the opening of the application interface to those who are interested.
Should you have any questions, please do not hesitate to contact us.
Kind regards,
STUDY IN HUNGARY IGAZGATÓSÁG / DIRECTORATE FOR STUDY IN HUNGARY

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508.
T: (+36 1) 237 1300/346 mellék | F: (+36 1) 239 1329
stipendiumhungaricum.hu | diasporascholarship.hu
tka.hu | studyinhungary.hu | alumninetworkhungary.hu

A Tempus Közalapítvány ezennel meghívja Önt az alábbi online eseményre:
Tájékoztató a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2022/2023-as tanévre szóló egyéni
hallgatói pályázati folyamatáról
Dátum: 2021.12.01.
Időpont: 16:00-18:00 (közép-európai idő szerint)
Helyszín: online, Zoom

Kedves Érdeklődő!

Örömmel értesítjük, hogy a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram online jelentkezési felületét
2021. november 10-én megnyitottuk a pályázók számára (https://apply.diasporascholarship.hu/) a
2022/2023-as tanévre.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram küldetése, hogy erősítse Magyarország és a magyar
diaszpóraközösségek közötti kapcsolatokat azáltal, hogy hozzáférést biztosít magyarországi
felsőoktatási képzésekhez a magyar diaszpórában élők számára. A program fő célja azok támogatása,
akik szeretnének visszatérni magyar gyökereikhez, és olyan területeken szakemberekké válni, amelyek
hozzájárulnak a diaszpóraközösségek jólétéhez is.
A pályázat magyar és angol nyelven egyaránt benyújtható. A teljes pályázati anyag beadásának
határideje 2022. január 31. – 23:59 (Közép-európai idő).

2021. december 1-jén online tájékoztató alkalmakat rendezünk az ösztöndíjprogramról, amelyre
szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat, családjaikat, tanáraikat. A rendezvény angol nyelvű és a Zoom
felületen kerül megrendezésre. A belépési link a Tempus Közalapítvány honlapján történő regisztráció
után érhető el. A belépéshez szükséges adatokat a regisztráció visszaigazolásakor fogjuk megküldeni.

Az esemény előtt lehetőségük nyílik előzetesen is feltenni felmerülő kérdéseiket a Slido felületén, mely
az alábbi kód használatával #363448 vagy az alábbi linken érhető el:
https://app.sli.do/event/wuf5kwpn
Kérdéseiket természetesen az eseményen is várjuk majd.
Figyelmükbe ajánljuk továbbá a program magyar és angol nyelvű honlapját, amely minden fontos
információt tartalmaz https://diasporascholarship.hu/. Kérdéseiket természetesen emailben is várjuk
diasporascholarship@tpf.hu.

Várjuk szeretettel az online tájékoztatón, illetve köszönjük, ha az információt a tájékoztató
eseményről, valamint a pályázati felület megnyitásáról továbbítja a látókörében jelen lévő
érdeklődőknek is.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel:
STUDY IN HUNGARY IGAZGATÓSÁG / DIRECTORATE FOR STUDY IN HUNGARY

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508.
T: (+36 1) 237 1300/346 mellék | F: (+36 1) 239 1329
stipendiumhungaricum.hu | diasporascholarship.hu
tka.hu | studyinhungary.hu | alumninetworkhungary.hu

