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Gyakran Ismételt Kérdések – Thaiföld 

 
 

1) Milyen előfeltételei vannak a pályázásnak? 

Pályázat feltételei:  

• bármilyen az AOK-val alkalmazotti/szerződéses jogviszonyban álló oktatói és 
kutatói munkát végző munkatárs,  

• PhD hallgató jelentkezése esetén hallgatói jogviszony a Karral 

• minimum B2-es szintű angol nyelvtudás  

2) Milyen tudományos fokozattal, tudományos előélettel kell rendelkeznem 

ahhoz, hogy pályázhassak? 

Bármilyen az ÁOK-val alkalmazotti/szerződéses jogviszonyban álló oktatói és kutatói 
munkát végző munkatárs pályázhat. 

3) Milyen költségeim merülhetnek fel? 

• Utazási költség: repülőjegy és Thailföldön belüli közlekedés – saját költség 

• Szállásköltség: fogadó intézmény a helyszínen anyagi támogatást nyújt (lsd. kiírás). 

• Étkezés: fogadó intézmény a helyszínen anyagi támogatást nyújt (lsd. kiírás). 

• Egészségbiztosítás – saját költség. 

4) A szakmai kapcsolat ápolásának milyen ajánlott, vagy elvárt formái vannak? 

Közös publikációk, közös kutatási együttműködés célja az oktatói-kutatói 
tanulmányútnak. A kialakult kapcsolat hosszútávú fenntartása a szakmai fejlődés 
szempontjából is ajánlott. 

5) Ha PhD hallgatóként elnyerem most az ösztöndíjat, pályázhatok-e a 

későbbiekben még egyszer oktatóként/kutatóként? 

Igen, erre lehetőség van. 

6) A nyelvismeret milyen módon igazolható? Ha nincs angol nyelvből (B2-es) 

nyelvvizsgám, elegendő-e, ha az angol programban is oktatok? 

Igen, az angol programban oktatók igazoltan pályázhatnak. 
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7) Útlevelem lejárt. Van-e lehetőségem beadni a pályázatom? 

Igen, a pályázat beadható, kérjük nyilatkozzon a Bizottság felé arról, hogy sikeres 

pályázat esetén haladéktalanul gondoskodik az útlevél meghosszabbításáról. 

8) Volt szerencsém a tavalyi évben thaiföldi kollégát fogadni. Van lehetőségem 

ennek a pályázatnak a keretében a kolléga intézetébe jelentkeznem? 

Igen, természetesen. Karunk számára fontos új tudományos és szakmai kapcsolatok 

létesítése neves külföldi intézményekkel. A pályázatok elbírálásakor előnyben 

részesítjük azokat, akik kiutazásuk kapcsán vállalják (és ennek tervezett formáját, 

részleteit pályázatukban le is írják, majd utólag erről beszámolnak a Nemzetközi 

Kapcsolatok Bizottságának), hogy az őket fogadó külföldi intézettel kölcsönös 

(kétoldalú) kapcsolatot alakítanak ki közös szakmai vagy tudományos munka, 

együttműködés céljából. 
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