
Útmutató a 2019-ben megpályázható Konfuciusz Intézet Ösztöndíjakhoz 

Az ösztöndíjra jogosult lehet olyan hallgató, kutató, kínai tanárként dolgozó és/vagy a 

kínai nyelv és kultúra iránt érdeklődő nem kínai állampolgár akiket a Konfuciusz Intézet 

ajánl, jó egészségi állapotnak örvend, elmúlt 16 éves, de még nem töltötte be 35. 

életévét. (Szeptember 1-ig betöltik 16. életévüket vagy Szeptember 1-ig nem múltak el még 

35 évesek.) 

A kínai nyelvtanárként dolgozók 45 éves korukig pályázhatnak, illetve alapszakos 

egyetemi hallgatók nem érték még el a 25. életévüket.  

A jelentkezés bármely programra 2019. március 01-én nyílik meg. 

A jelentkezés határideje a különböző programoknál a következő: 

a) 2019. április 20. (2019. júliusban kezdődő programoknál)

b) 2019. május 20. (2019. szeptemberben kezdődő programoknál)

c) 2019. szeptember 20. (2019. decemberben kezdődő programoknál)

d) 2019. november 20. (2020. márciusban kezdődő programoknál)

Ösztöndíjtípusok 

1. MA ösztöndíj kínai, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt

venni kívánó diákoknak (MTCSOL) 

Ösztöndíj időtartalma: max. 2 év  

Tanulmányok megkezdésének ideje: 2019. szeptember 

Feltételek teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

 BA egyetemi diploma

 Legalább 210 pont HSK 5-ös nyelvvizsgán ÉS legalább 60 pont a HSKK középfokú

nyelvvizsgán

2. BA ösztöndíj kínai, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt

venni kívánó diákoknak (BTCSOL) 

Ösztöndíj időtartalma: max. 4 év  

Tanulmányok megkezdésének ideje: 2019. szeptember 

Feltételek teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

 Érettségi bizonyítvány

 Legalább 210 pont HSK4 -es nyelvvizsgán ÉS legalább 60 pont a HSKK középfokú

nyelvvizsgán



3. Ösztöndíj 1 egyetemi évre

Tanulmányok megkezdésének ideje: 2019. szeptember 

Ösztöndíj időtartalma: 11 hónap  

 MA ösztöndíj kínai, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt

venni kívánó diákoknak

Nyelvi feltételek az ösztöndíj elnyeréséhez: 

• legalább 270 pont HSK 3-as nyelvvizsgán ÉS HSKK nyelvvizsga bizonyítvány (a

pontszám és a HSKK vizsga szintje nincsen meghatározva)

 Kínai nyelv és irodalom, történelem és filozófia tanulmányokhoz

Nyelvi feltételek az ösztöndíj elnyeréséhez: 

• legalább 180 pont HSK 4-es nyelvvizsgán ÉS legalább 60 pont a HSKK középfokú

nyelvvizsgán

 Kínai nyelvi tanulmányok:

Nyelvi feltételek az ösztöndíj elnyeréséhez: 

 legalább 210 pont HSK 3-as nyelvvizsgán

4. Ösztöndíj 1 egyetemi szemeszterre

Tanulmányok megkezdésének ideje: 2019. szeptember VAGY 2020. március

Ösztöndíj időtartalma: 5 hónap

! !A jelentkező csak akkor pályázhat az ösztöndíjra, ha nem rendelkezik Kínába szóló X1, X2 

tanulmányi vízummal, vagy az előző években még nem nyert el egy szemeszterre vagy 

hosszabb időre szóló Konfuciusz Ösztöndíjat.  

 Kínai, mint idegen nyelv szakos tanárképzésben részt venni kívánó

diákoknak

Nyelvi feltételek teljes ösztöndíj elnyeréséhez:

• legalább 180 pont HSK 3-as nyelvvizsgán ÉS HSKK nyelvvizsga bizonyítvány (a

pontszám és a HSKK vizsga szintje nincsen meghatározva)

 Kínai nyelv és irodalom, történelem és filozófia tanulmányokhoz

Nyelvi feltételek az ösztöndíj elnyeréséhez: 



• legalább 180 pont HSK 3-as nyelvvizsgán ÉS HSKK nyelvvizsga bizonyítvány (a

pontszám és a HSKK vizsga szintje nincsen meghatározva)

 Kínai Orvoslás és Taiji Kurzus

Nyelvi feltételek a teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

• HSK nyelvvizsga bizonyítvány (a pontszám és a HSK vizsga szintje nincsen

meghatározva)

5. "4 hetes" Ösztöndíj

A tanulmányok megkezdésének ideje 2019. július VAGY 2019. december

!A jelentkező csak akkor pályázhat az ösztöndíjra, ha nem rendelkezik Kínába szóló X1, X2

tanulmányi vízummal, vagy az előző években még nem nyert el 4 hetes vagy hosszabb időre

szóló Konfuciusz Ösztöndíjat.

 Kínai orvoslás és Taiji oktatás kurzus

Nyelvi feltételek a teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

• HSK nyelvvizsga bizonyítvány (a pontszám és a HSK vizsga szintje nincsen

meghatározva)

• Nyelvi képzés és kínai családlátogatás

Nyelvi feltételek a teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

• HSK nyelvvizsga bizonyítvány (a pontszám és a HSK vizsga szintje nincsen

meghatározva)

• Kizárólag 10-15 fős csoport együttes jelentkezése esetén.10-15 hallgató

jelentkezése szükséges az adott Konfuciusz Intézetnél, mely hallgatók egy

csoportot fognak képezni és együtt fognak Kínába utazni.

Kínai nyelvtanulás a Konfuciusz Intézet diákjai számára 

Nyelvi feltételek teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

• HSK nyelvvizsga bizonyítvány (a pontszám és a HSK vizsga szintje nincsen

meghatározva)

• Kizárólag 10-15 fős csoport együttes jelentkezése esetén. 10-15 hallgató

jelentkezése szükséges az adott Konfuciusz Intézetnél, mely hallgatók egy

csoportot fognak képezni és együtt fognak Kínába utazni.



6. Doktori program kínai mint idegen nyelv szakos tanároknak

(DTCSOL) 

Ösztöndíj időtartalma: max. 4 év  

Tanulmányok megkezdésének ideje: 2019. szeptember 

Feltételek teljes ösztöndíj elnyeréséhez: 

 Kínai mint idegen nyelv szakos MA tanári bizonyítvány vagy MA bizonyítvány

nyelvészetből vagy más oktatással összeköthető mesterszakról

 Legalább 200 pont HSK6 -os nyelvvizsgán ÉS legalább 60 pont a HSKK felsőfokú

nyelvvizsgán

Az ösztöndíjakra 2019. március 1-től lehet jelentkezni az alábbi weboldalon: cis.chinese.cn 

Kérjük, hogy a weboldalon történő regisztráció után, keresse meg az Ön számára 

legmegfelelőbb intézményeket, töltse fel a jelentkezési anyagot, és kövesse nyomon a 

visszajelzéseket, illetve az eredményeket.  

Az ösztöndíj elnyerése után, kérjük, hogy egyeztessen a fogadó intézménnyel, és nyomtassa ki 

az ösztöndíj elnyeréséről szóló bizonyítványt a rendszerből.  

Az eredmények kihirdetése az ösztöndíj megkezdése előtt két hónappal fog megtörténni. 

Tudnivalók az ösztöndíjról: 

Kedves Pályázók!  

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, a pontos adatokról, kérjük, az alábbi 

intézménynél érdeklődjenek: 

Division of Scholarship, Confucius Institute Headquarters / Hanban 

Cím: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088.  

Fax: +86-10-58595727  

Email: scholarships@hanban.org  

Konfuciusz Ösztöndíj honlapja: http://cis.chinese.cn  

HSK és HSKK nyelvvizsga honlapja: www.chinesetest.cn 

Azon hallgatók, akik Chinese Bridge versenyen vettek részt és elnyerték a 2019. évre szóló 

Konfuciusz Ösztöndíjat, ugyanúgy regisztráljanak az ösztöndíj honlapján: http://cis.chinese.cn , 

jelentkezzenek be, és a megfelelő fogadó intézet számára töltsék fel az ösztöndíj elnyeréséről szóló 

http://cis.chinese.cn/
http://www.chinesetest.cn/
http://cis.chinese.cn/


oklevelet. Felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségen tudnak érdeklődni: 

chinesebridge@hanban.org. 

A Konfuciusz Ösztöndíj tartalmazza a tandíjat, a szállásköltséget, a havi ösztöndíjat (kivéve a 4 hetes 

ösztöndíjra jelentkezők) és egy átfogó egészségügyi biztosítás költségeit. 

A tandíj nem tartalmazza a tankönyvek és a helyi látnivalók belépőjegyeinek költségét. 

Az elszállásolás (általában két ágyas) kollégiumi szobákban történik. Azok számára, akik a fogadó 

intézményük engedélyével a campuson kívül bérelnek szobát/lakást, havonta vagy negyedévente 

igényelhetnek lakhatási támogatást a fogadó intézménytől. A támogatás havi 700 yuan személyenként. 

Az ösztöndíjat a fogadó intézet havonta folyósítja. 

BTCSOL, az 1 egyetemi évre, és az 1 egyetemi szemeszterre szóló ösztöndíj esetén a havi támogatás 

2500 yuan   

MTCSOL ösztöndíj esetén a havi támogatás 3 000 yuan 

DTCSOL ösztöndíj esetén 3500 yuan 

A beiratkozás időpontja és menete a fogadó intézménytől függ. Azok a diákok, akik a felvétel 

hónapjának 15. napja előtt, vagy 15. napján iratkoznak be, az egész hónapra megkapják az ösztöndíjat. 

Azok a diákok, akik a hónap 15. napja után iratkoznak be, csak fél havi ösztöndíjat kapnak. 

A diplomázás hónapjában esedékes ösztöndíjak egy fél hónappal később kerülnek folyósításra, mert 

a pénz elutalásához szükséges a fogadó intézmény megerősítése arról, hogy a diák lediplomázott. 

A tanulmányok idején az a diák, aki 15 napnál tovább tartózkodik Kínán kívül személyes okokból 

(kivéve a hivatalos szüneteket), annak az ösztöndíját a távollét idejére felfüggesztik. 

Az ösztöndíj fizetését lógás, vagy az iskolából való kimaradás esetén felfüggesztik. 

Az átfogó egészségügyi biztosítást a fogadó intézmény vásárolja, összhangban a Kínai Oktatási 

Minisztérium által kiadott, nemzetközi diákokra vonatkozó releváns szabályzatokkal. A biztosítás 

értéke a 4 hetes ösztöndíjnál 160 yuan, az 1 egyetemi szemeszterre szóló ösztöndíj esetében 400 yuan, 

a többi ösztöndíj esetében 800 yuan/fő/év. 

A jelentkezés folyamata: 

A jelentkezési rendszer egész évben elérhető, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat azonban 

a szemeszter kezdete előtt két hónappal fel kell tölteni a rendszerbe. 

A jelentkezés menete  

1. Regisztráció a Konfuciusz Ösztöndíj honlapján (http://cis.chinese.cn)

2. Application Form (jelentkezési lap) kitöltése online

3. A szükséges dokumentumok feltöltése a regisztrációs rendszerbe

http://cis.chinese.cn/


A HANBAN ösztöndíjakért felelős osztálya dönt arról, hogy a jelentkezés érvényes-e, a fogadó 

intézmény pedig listát küld a HANBAN-nak az általuk kiválasztott diákokról. 

A HANBAN átfogó értékelést vezet az összes jelentkezőkről, és verseny alapján dönt a diákok 

felvételéről. 

A hiányos vagy hibásan kitöltött pályázatok nem kerülnek feldolgozásra. 

Kizárásra kerülnek azok a jelentkezők, akik hamis dokumentumokkal pályáznak, akiknek a 

jelentkezését más hajtotta végre vagy nem regisztráltak időben, nem sikerült az egészségügyi 

vizsgálaton átmenniük illetve nem sikerül az évközi vizsgákon átmenniük.  

Ha az ösztöndíj nyertese nem tud időben megjelenni a fogadó intézményben a beiratkozáson, akkor a 

távolmaradás okát 15 nappal a beiratkozás időpontja előtt írásban közölnie kell a fogadó intézménnyel. 

Azok, akik nem iratkoztak be a megjelölt időpontban, és okuk sem volt a távolmaradásra, elveszítik 

az ösztöndíjukat. 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

Amennyiben az alábbi dokumentumok nem angol vagy kínai nyelvűek, közjegyző által hitelesített 

másolatot kell csatolni. 

1.  Útlevél fényképes oldalának másolata.  

 

2. Amennyiben a jelentkező még nem múlt el 18 éves, a Kínában megbízott gyám nyilatkozata. 

  

3. HSK, HSKK, BCT és BCT szóbeli vizsga eredményei VAGY bizonyítvány (2 évben belül 

megszerzett  HSK  és HSKK  nyelvvizsgabizonyítványok.)  

 

4. „Chinese Bridge” verseny győzteseinek a versenyen való részvételről szóló igazolás. 

  

5. Ajánlólevél az ajánló intézettől 

 

6. A kínai nyelvtanároknak munkáltatói igazolás, és egy ajánlólevél az intézet/nyelviskola 

vezetőjétől, ahol alkalmazásban áll. 

  

7. Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat, és annak hivatalos másolata. Aktív hallgatói 

jogviszony esetén igazolás a végzés várható időpontjáról.  

 

8. DTCSOL programra jelentkezőknek 2 ajánlólevelet kell adniuk egyetemi professzortól vagy 

az adott területen elismert szakembertől, illetve el kell készíteniük egy 3000 szavas motivációs 

levelet kínaiul amely tartalmazza a kutatási tervet is. 

 MTCSOL és 1 egyetemi év MTCSOL programra jelentkezőknek 2 ajánlólevél egy egyetemi 

professzortól vagy docenstől. Előnyben részesítik azokat a diákokat, akik tudnak munkáltatói 



jogviszony igazolást csatolni, vagy olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a program 

elvégzése után kínai nyelvtanárként fogják őket alkalmazni. 

9. Aki jelenleg kínai tanárként dolgozik, annak munkáltatói igazolást is be kell mutatnia. 

10. 18 év alatti személyeknek egy az őket Kínába kísérő és velük ott tartózkodó vagy Kínában 

fogadó törvényes képviselőjük által aláírt igazolás. 

11. A fogadó intézet által bármi egyéb bekért dokumentum  

 

A fogadó intézmények kapcsolatba lépnek a jelentkezőkkel, ha további dokumentumokra van szükség. 

 

 


