Alakítsd tudatosan a jövődet és ismerkedj meg a magyar kultúrával: jelentkezz a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemre a Magyar Diaszpóra Ösztöndíjprogram keretében!
Elindult az új Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram, amely magyar származású fiatalok számára
biztosít rendkívül kedvező feltételeket ahhoz, hogy Magyarországon végezzék egyetemi
tanulmányaikat. A program célja, hogy tanulmányaik támogatásával erősítse és élővé tegye a magyar
gyökerekkel rendelkező fiatalok Magyarországgal fenntartott kapcsolatait. Az érdeklődők számos
magyar és angol nyelvű képzésre adhatják be a jelentkezésüket 2022. január 31-ig. Az ösztöndíj fedezi
az ingyenes magyarországi tanulmányokat, valamint a teljes körű egészségbiztosítást, illetve szükség
esetén intenzív magyar nyelvi előkészítőt biztosít.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem több okból is kiemelt prioritásként tekint erre az újonnan induló
programra. Úgy gondoljuk, hogy egyetemünk katolikus volta a magyar identitásukat az egyházi, illetve
cserkészközösségekben (is) megélő diaszpóra-magyarság számára fontos többlet-érték. A világ
különböző sarkaiból Magyarországra érkező fiatalok az Egyetem falai között úgy tehetnek szert értékes
tudásra egy nemzetközileg is színvonalas egyetemen, hogy mindeközben egy befogadó, támogató
katolikus közegben élhetik meg magyarságukat és hitüket, barátkozhatnak a diaszpóra más országaiból
érkezett, valamint az anyaországi magyar fiatalokkal. Küldetésünknek és feladatunknak tekintjük, hogy
távolba szakadt magyar testvéreink az Egyetemen második otthonra találjanak. Törekvésünk, hogy a
fiatalok néhány éves ittlétük során tanulmányaik mellett minél teljesebb körűen megismerhessék
történelmünket, kultúránkat, mindennapjainkat és az itt élőket, és igényük szerint bekapcsolódhassanak
a magyar egyházi közösségi életbe is.
Egyetemünk Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara számos képzést ajánl a nemzetközi
tanulmányoktól a régészeten át a történelemig, valamint az esztétikától a filozófián át a
művészettörténetig, de választhatsz három doktori programunk közül is. Legyél a Kar hallgatója, hogy
tagja lehess a pázmányos egyetemi életnek, és hogy megismerkedj egy összetartó katolikus
közösséggel! Az egyetemen 20 kutatócsoport, 41 tanszék 60 programja, 240 oktatója és 3500
mosolygós diákja vár, sőt, Pázmány BTK-sként Budapest és Esztergom szépségeivel is
megismerkedhetsz. Egyetemünk nem kevesebbre vállalkozik, minthogy egész életre szóló élményt és
tapasztalatot nyújtson!
Az Információs Technológiai és Bionikai Karon folyó oktatást a harmadik évezred tudományának
nevezik. Az informatika, az élettudományok, a bionika és a mérnöki ismeretek együttesen segítik a mind
magasabb életminőség elérését. Képzéseink interdiszciplináris jellegűek: az informatikát és az
élettudományokat egyedülállóan ötvöző oktatási és kutatási központ vagyunk, ahol a jövő
tudományterületeinek és iparágainak mérnökeit képezzük. Az ösztöndíjprogram keretében minden
képzési szintre (BSc, MSc és PhD) várunk hallgatókat. Alapképzéseink magyar nyelvűek, míg
mesterképzéseink és doktori képzésünk angol nyelven futnak.
A Hittudományi Karon az egyház tanításának átadása zajlik. Itt a teológus és a hittanár szak mellett
elsősorban a katolikus közösségszervező szakra várják a fiatalokat, amely a hittani, közigazgatási és
szociológiai ismeretek révén, a katolikus közösségek szervezésére és vezetésére készít fel. Részletek a
htk.ppke.hu oldalon találhatók.
Kérdéseitekkel a diaszpora@ppke.hu címen fordulhattok hozzánk.

A jelentkezést a https://diasporascholarship.hu/apply/ oldalon tudjátok benyújtani, általános
tájékoztatást pedig a https://diasporascholarship.hu/ weboldalon találtok.

Szívélyes üdvözlettel,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetése, oktatói, hallgatói és munkatársai

