
Várhatóan az idén is meghirdetik a Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzését 

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)  várhatóan a 2015/2016-

os tanévre is meghirdeti határon túli magyar középiskolások számára az ösztöndíjas egyetemi 

előkészítő pályázatát. Az ún. nyugati szórványban élő magyar nemzetiségűek közül várhatóan 

16 diák vehet majd részt az ösztöndíjas képzésben. 

 

A Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzésének célja a határon túli magyar hallgatók 

felkészítése az emelt szintű magyarországi érettségire. (A külföldön érettségizett diákok 

számára ez a vizsga szükséges a felvételihez, hiszen érettségi bizonyítványt ők már szereztek 

a származási országukban.) Tíz közismereti tárgyból készítik fel a diákokat: matematika, 

fizika, informatika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol 

nyelv és testnevelés. Ezzel lefedve azon tantárgyakat, amelyekkel a magyarországi érettségin 

számolni lehet. Intenzív képzésről van szó: közel 30 tanítási hét és tantárgyanként heti 12-20 

óra, konzultációs lehetőségekkel, próbaérettségi vizsgákkal. E képzés során a hallgatók emelt 

szintű érettségi követelményeknek megfelelő tudásra tesznek szert, illetve a sikeres egyetemi 

tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátíthatnak el. A meghirdetett képzésekre 

beiratkozhatnak önköltséges hallgatók is, akik számára kedvezményes kollégiumi elhelyezést 

is tudnak biztosítani. Az ösztöndíjasok azonban ingyenes kollégiumi elhelyezésben 

részesülnek, valamint miniszteri ösztöndíjnak megfelelő ösztöndíjban, jogosultak 

társadalombiztosítási ellátásra és diákigazolványra. 

A Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzésére azok a külföldi ország (Horvátország, 

Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) állampolgárságával 

rendelkező magukat magyar nemzetiségűnek valló (magyar nemzetiségű vagy magyar 

származású) személyek pályázhatnak, akik külföldi (horvátországi, romániai, szerbiai, 

szlovákiai és ukrajnai lakóhely kivételével) állandó lakóhellyel rendelkeznek. Olyan pályázók 

pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai 

tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt illetve ennek megszerzése a 2014/2015-ös 

tanév végén történik meg. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi 

Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A 

meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a végleges 

pályázati kiírás mellékletében, amely várhatóan 2015 júniusában kerül meghirdetésre és 

jelenik majd meg a www.balassi-intezet.hu, és a www.martonaron.hu honlapokon. A 

pályázatot a Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériummal (EMMI) együttműködve 

dolgozza ki, és a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 

valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) lebonyolítói 

közreműködésével hirdeti meg. 

 

A pályázat benyújtásakor – alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez kötött szakok 

kivételével– 1 alap- vagy osztatlan képzési szakot kell majd a pályázati adatlapon megjelölni. 

A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó 2 

felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar 

nyelvből is folytatja az intézetben az előkészítős tanulmányait. Abban az esetben, ha 

http://www.balassiintezet.hu/hu/
http://www.martonaron.hu/hu/


testnevelés tárgyat is választott a pályázó, meg kell jelölni egy harmadik tantárgyat is melyet 

abban az esetben tanul, amennyiben az előkészítő tanév elején tartott fizikális 

állapotfelmérője nem sikerül. A művészet és művészetközvetítés képzési területeken 

meghirdetett szakokra (melyekről a www.felvi.hu oldalon található információ) történő 

jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés 

képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot 

is, melyet tartalmaz majd a pályázat melléklete. 

 

A kedves érdeklődőket kérjük, hogy a nyári szabadságok megkezdése esetén is kísérjék 

fiygelemmel a honlapokat illetve a pályázatot majd befogadó szervezetet. 

 

 

 

http://www.felvi.hu/

