
Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés további információ
Hónap (klinikai 

kapacitástól függően)

Bielefeld 
ingyenes étkezés a 

klinikán (hétvégén is)

ingyenes kollégium,            

   vagy nővérszálló
 ----

ingyenes 

tömegközlekedési bérlet

https://evkb.de/forschung-

lehre/medizinstudium/me

dizinstudium/medizinstud

ium/

július/augusztus

Hat Yai
Food Center menzán 

300Ft 

3 szobás apartmanban, 

kb. két perc sétára a 

kórháztól

3900 BAHT, 

kb. 38 ezer Ft

Országon belül a Thai 

Smile társaság a legjobb, 

tekintve a 

csomagkezelést. 

(Bangkokból Hat Yaiba 

kb. másfél óra) 

Szárazföldi közlekedésre 

rengeteg lehetőség van, 

viszont a közlekedés 

veszélyes, így inkább a 

taxi az ajánlott. 

http://eng.medicine.psu.ac

.th/

július/augusztus 

január/február

Izsevszk
ingyenes ebéd a 

kórházban
kollégium  -----

trolibuszjegy kb. 80 Ft, 

közelekedési 

információk, jegyelővétel: 

https://pass.rzd.ru/main-

pass/public/en

https://www.igma.ru/engl július

Los Angeles

a kórházak éttermeiben 

kedvezményes étkezési 

lehetőség biztosított, a 

kórházak részben ennek 

összegéhez is 

támogatást nyújtanak

amerikai támogatók 

segítségével megoldható, 

önköltséges 

 ----

A repülőjegy árára 

támogatás igényelhető. 

Tömegközlekedés: havi 

bérlet 100-110USD, egy 

buszjegy ára 1,75USD, 

illetve Uber szolgáltatás

https://keck.usc.edu/ február/március
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Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés további információ
Hónap (klinikai 

kapacitástól függően)

Martin
kórházban ebéd 

(hétvégén is) 4,20 EUR

ingyenes kollégium, 2-3 

ágyas szobák, a konyha 

nem felszerelet

 ----

a kollégium központi 

helyen van, kórház kb. 

20-25 perc séta

https://apply.eu-

medstudy.com/jessenius-

faculty-of-medicine-

martin

július/augusztus

New York min. 10 USD

albérlet kb. 1500 

dollártól gyakorlatilag a 

tízezer dolláros 

nagyságrendig 

 -----

a repülőjegy árára 

pályázati lehetőség, 

korlátlanul használható 

MetroCard (30 napra 121 

dollár), minden 

közlekedési eszközre 

érvényes

https://international.weill.

cornell.edu/visiting-

international-students

4-8 hét ősszel 

(október/november/de

cember)

Saitama
támogatást biztosítanak 

hozzá
ingyenes kollégium

60 000 yen                         

                   

(kb. 140 000 

HUF)

a repülőjegyet a 

fogadóegyetem állja, 

tömegközlekedési 

bérlethez támogatást 

adnak

http://www.saitama-

med.ac.jp/english/
július

Szentpétervár

ingyenes ebéd+uzsonna 

az egyetemi 

menzán/kollégiumban

ingyenes kollégium (2 

szobás, konyhával 

felszerelt apartman) kb. 

40 -60 percnyire a 

kórháztól

 ----

bérlet 2750 rubel (kb. 12 

000Ft)/hó - minden 

közlekedési eszközre; 

közelekedési 

információk, jegyelővétel: 

https://pass.rzd.ru/main-

pass/public/en

https://szgmu.ru/eng/ július
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Város Étkezés Szállás Ösztöndíj Közlekedés további információ
Hónap (klinikai 

kapacitástól függően)

Tokyo

ingyenes szállás (+ 

köpenyt és 

munkatelefont 

kölcsönözhető a fogadó 

féltől)

 ----

a kórház a szállástól 15 

perc séta; több 

közlekedési vállat 

metróvonalai elérhetők; 

feltöltős közlekedési 

kártya (suica és pasmo 

vonalakhoz) 500 jen 

visszatéríthető kezdő 

felöltő összeg; 

https://www.jreast.co.jp/e/

routemaps/pdf/RouteMap_

majorrailsub.pdf

http://www.tokyo-

med.ac.jp/international/en

glish

szeptember/október/n

ovember/március
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