GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK - Collegium Talentum pályázat 2018-2019-es tanév
frissült 2018. 08. 23-án
Összegyűjtöttük az eddig leggyakrabban előforduló kérdéseket és a rá adott válaszainkat. A frissítés
folyamatosan történik amint újabb gyakori kérdések érkeznek.
Nyelvvizsga
Kérdés: Az országunkban sem a mesteri, sem a doktori fokozat megszerzéséhez nem kell külön
nyelvvizsga, elég az érettségi során letett idegennyelv-ismereti vizsga. Ha csak érettségi
bizonyítvánnyal tudok idegennyelv-ismeretet igazolni, akkor is beadhatom a pályázatomat?
Tekintettel arra, hogy a környező országokban egyetemi felvételire vagy diplomaszerzésre teljesen
eltérő a nyelvvizsga-követelmény, az ösztöndíjbizottság úgy döntött, hogy a pályázatot be lehet nyújtani
akkor is, ha csak idegennyelvi érettségi vizsgaeredménye van (Ukrajna esetében ez a ZNO) a pályázónak.
Ebben az esetben az érettségi bizonyítványt (ha az nem kétnyelvű, azaz az ország nyelv és a magyar)
ugyanúgy magyarra kell fordítani, mit az összes többi beadandó idegen nyelvű iratot.
Fontos: a döntés során a nyelvismeretet csak érettségi bizonyítvánnyal igazoló pályázókkal szemben a
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők előnyt fognak élvezni.
Az érettségi bizonyítványon feltüntetett idegennyelv-ismeretet B1-es szintnek tekintjük a felvételi eljárás
során, hacsak a pályázó a bizonyítvány mellé nem nyújt be olyan másik hivatalos igazolást is, mely az
európai nyelvi referenciakeretnek megfeleltetve pontosan meghatározza az adott idegennyelv
ismeretének szintjét.
Kérdés: Az országom államnyelvéből tett érettségi idegennyelv-ismeretnek számít-e?
A pályázó országa államnyelvének ismerete jelen pályázat esetében nem számít idegennyelv-tudásnak.
Kérdés: Nyelvvizsgám nincs, és tavaszig nem is tudom letenni. De jelentkeztem nyelviskolába,
kurzusokat látogatok és a sikeres tesztek után oklevelet kapunk. Ezzel az oklevéllel is lehetséges a
jelentkezés, vagy kizárólag nyelvvizsgával rendelkezők jelentkezhetnek csupán? Az megfelelne, ha a
nyelviskola kiállítana egy igazolást, hogy hány százalékra írtam meg a tesztet és milyen szinten állok a
nyelvvel?
Sajnos csupán nyelviskolai igazolással nem lehet pályázni. A nyelvkurzusokon való részvétel nem igazolja,
hogy a diák egy B1, B2, C1, vagy C2 szintű tudású az adott nyelvből, csak azt, hogy mely szintű oktatásra
járt az adott nyelviskolában.
Kérdés: A program egyik feltételeként olvastam a nyelvvizsgát. Sajnos, még nincs igazolásom róla, de
szeretnék nyelvvizsgát letenni egy nyelvből. Esetleg lehet-e pályázni és a program alatt nyelvvizsgát
szerezni?
A pályázati feltételeket teljesíteni kell, azaz akinek nincs nyelvvizsgája, vagy az érettségi
bizonyítványában egy nyelvvizsga jegye, az nem adhat be pályázatot. Idegennyelv-ismeret igazolása
előfeltétel, a pályázat kötelező melléklete.
Kérdés: Mindegy, hogy milyen idegennyelv-vizsga fokozatot igazol a pályázó?

Természetesen nem. Legalább B1-es szintnek megfelelő idegennyelv-ismeretet kell igazolni, hiszen az
európai nyelvi referenciakeretnek is ez az alapszintje. A program célját tekintve fontos a pályázók minél
magasabb szintű és különféle idegennyelv-ismerete.
08.15.: Kérdés: Egyetemi tanulmányok alatt felvett és vizsgával/vizsgákkal teljesített idegennyelvi
kurzusok elegendőek-e idegennyelv-ismeret bizonyításának?
Nem. Egyetemi oklevél mint idegennyelv-ismeret egyetlen esetben fogadható el: bölcsészek esetében,
amikor a BA diploma az adott idegennyelv szakos (tanári) diplomát is jelenti. PL.: magyar-angol szak,
vagy német-finn szak stb. (a felsorolt nyelvek csak példaértékűek!)
Összeférhetetlenség más ösztöndíjakkal
Kérdés: Lehetséges-e a CT ösztöndíj elnyerése párhuzamosan más kutatási ösztöndíjjal, amennyiben
két különböző kutatásról van szó?
A felhívás tartalmazza azt, hogy mindenféle párhuzamos ösztöndíjról nyilatkozni kell a pályázat
pillanatában, megadva minden információt ahhoz, hogy az iroda megítélhesse, összeférhetetlen-e az
adott ösztöndíj/támogatás a CT-vel vagy sem. „Amennyiben a felvételt nyert kollégista rendelkezik más
magyar állami (nem PhD vagy ezzel ekvivalens, mert az kizáró ok) ösztöndíjjal és erről nyilatkozott a
pályázat benyújtásakor, bizonyos esetekben lehetősége van arra, hogy a CT által biztosított ösztöndíj és
a másik ösztöndíj közötti pozitív különbséget jelen pályázatban vállalt feltételek teljesülésekor
támogatásként megkaphassa.”
Kérdés: Milyen szankciói vannak annak, ha egy elnyert magyar állami ösztöndíjról elfelejtek
beszámolni úgy a pályázat során, mint a támogatás ideje alatt?
A pályázat során, vagy a támogatási szerződés ideje alatt megszerzett, a CT-vel összeférhetetlen
ösztöndíjak esetében, ha a pályázó erről nem értesíti az SHA-t, akkor ez a mindenkori CT-programból
való végérvényes és visszavonhatatlan kizárását eredményezi.
Ezen felül a kapott CT-ösztöndíj csökken az elnyert másik ösztöndíj összegével, melyet haladéktalanul
vissza kell fizetni az SHA-nak.
Kérdés: Ha nappali tagozatos magyar állami ösztöndíjas PhD képzésre vettek fel, melyet szeptember
1-jén kezdek, akkor részt vehetek-e a pályázatban?
Nem, mert egyértelműen összeférhetetlen a CT-vel az, aki magyar állami ösztöndíjas PhD képzésben
vesz részt.
Íme egy táblázat a magyar állam által (is) finanszírozott főbb ösztöndíjakkal. Javasoljuk, hogy a pályázat
során minden elnyert ösztöndíjat tüntessenek fel azért, hogy a kollégáink jelezni tudják, ha az
összeférhetetlenség valamelyik támogatása esetében fennállna.
08.23.:
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Iskolalátogatási és jogviszony igazolások
Kérdés: Egy leendő doktorandusz leadhatja az ösztöndíjkérelmét? A felvételik a doktori iskolákban
csak szeptemberben lesznek.
A pályázati fölhívásban benne van, hogy a pályázat beadásakor elegendő a pályázó nyilatkozata arról,
hogy mely intézményben, mely szakra felvételizik. „A jogviszonyról a pályázat benyújtása során elegendő
írásban nyilatkozni. A jogviszonyról szóló hivatalos igazolást legkésőbb a felvételin be kell nyújtani.”
és: „Iskolalátogatási igazolás a 2018-2019-es tanévre[1], vagy az oktatási intézményben hivatalos
munkaviszonyban folytatott oktatási, kutatási tevékenység igazolása, vagy ezek beszerzéséig
helyettesítő nyilatkozat[2] a pályázó által aláírva (pdf). A szóbeli felvételi vizsgáig a papíralapú igazolás
beszerzése kötelező.”
Egyéb
Kérdés: Magyarországi felsőoktatási intézmény külhoni állandó lakcímmel rendelkező hallgatója
pályázhatja-e a CT ösztöndíjat?

[1]

minden pályázónak kötelezően benyújtandó melléklet

A helyettesítő nyilatkozatban is, az igazolásokban is pontosan meg kell nevezni,
hogy a 2018–2019-es tanévben mi lesz és hol lesz a pályázó várható státusza
[2]

A pályázati felhívás tartalmazza, hogy feltétel a külhoni állandó lakcím, de ha a pályázó magyarországi
felsőoktatási intézmény hallgatója, itt vesz részt osztatlan képzésben, mesterizik, vagy doktorál, akkor
az ajánlást mindenképpen a pályázó országabeli (ahova az állandó lakcíme is szól) egyetemi vezetőtől,
szakembertől kell kérnie. A hosszú távú tervek között annak is szerepelnie kell, hogy a pályázó saját
országának valamely felsőoktatási intézményét tervezi erősíteni és ennek megvalósítására már születtek
közös lépések az intézménnyel.
Az ajánlásban azt igazolják, hogy a pályázó munkája miként hasznosul otthon már most, vagy miként fog
hasznosulni a közeljövőben. Ezzel is azt a szándékunkat jelezzük, hogy a határon túli magyar felsőoktatási
intézményeket akarjuk támogatni azzal, hogy a szakembergárdájuknak nyújtunk speciális ösztöndíjat: „A
Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata a külhoni magyar értelmiség-nevelés és
utánpótlás támogatása.” Vagyis a pályázónak a magyarországi egyetemi kötelékein túl saját országában
(Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna) kell rendelkeznie oktatói vagy munkatársi jogviszonnyal, vagy ez
záros határidőn belül létrejön. Erről is kell szólni az ajánlásnak.
Tehát: állandó külhoni lakcím szükséges, de nem elégséges feltétel a pályázat benyújtásához.
Az ösztöndíj alapvetően az otthontanulást támogatja. Vannak esetek, amikor a pályázó szakmai
előrehaladása (pl. doktorálás) nem megoldott a saját országában (pl. nyelvi, földrajzi, szakmai
akadályok), de a pályázó már valamilyen szinten integrálódott az egyetemi oktatásba otthon – ezekben
az esetekben szeretnénk mi segítséget nyújtani.
Ha ez az otthoni kapcsolat nem létezik, Ön nem jogosult pályázatot beadni.
Kérdés: van-e különbség a témavezető és a tutor között, vagy ugyanaz a kettő? Továbbá egy
tutornak/témavezetőnek lehet-e két ösztöndíjasa, vagy kizárólag csak egy?
Egy tutor - szándékaink szerint - alapvetően csak egy diákot mentorálhat. Kivételes esetben, ha ezt az
adott szakma/kutatási téma sajátossága megkívánja, a kuratórium engedélyezi, hogy két diák után
kaphassa meg a támogatást a tutor.
A témavezető a pályázó oktatási intézményéből való, a tutor pedig ugyanúgy a szakmájában kiemelkedő
szakember, de nem biztos, hogy egyetemi munkatárs. Ezért nem feltétlenül kell a két személynek
egybeesnie. Inkább annak örülünk, ha a témavezető és a tutor személye nem esik egybe, mert így több
szakember is segíti közvetlenül a pályázót a munkájában. De a pályázati kiírás szempontjai szerint a
tutora természetesen lehet a témavezetője is.
Kérdés: Minden mellékletet alá kell írnom?
Csak azokat a dokumentumokat kell a pályázónak aláírnia, amiből a pályázatkor benyújtandó word file
mellé pdf-es változatot is kérünk. Ezek a jelentkezési lap és a jövőkép. Az iskolalátogatási igazolást
helyettesítő nyilatkozatot is alá kell írni.
Kérdés: A jövőképet a tutoromnak kell-e véleményeznie, vagy elegendő aláírnia?
A jövőképet az aláíró tutor, vagy a pályázó országabeli szakember néhány mondatban véleményezheti
is, de ez nem kötelező, elegendő csak aláírnia a végén. Mi úgy tekintjük, hogy az, hogy aláírta a pályázó
jövőképét, azt is jelenti, hogy olvasta és teljes mértékben egyetért vele, hisz egyébként nem írta volna
alá.
08.15. Kérdés: Dokrtori fokozattal rendelkező külhoni egyetemen oktatók, azaz posztdoktorok is
beadhatják a pályázatot?
Nem, posztdoktori státuszban levőktől (azaz olyanoktól, akik már rendelkeznek egy doktori fokozattal)
nem fogadunk be pályázatot.

