
LONDRES 1 450 km

PARIS 1,244 km

ROMA 809 km

E U R O P A

ENCONTRE SEU PROGRAMA 
DE ESTUDO

Navegue na base de dados 
do Study Finder disponível 
em www.studyinhungary.hu
para encontrar o curso e a 
cidade ideais para Você.

Programa de Bolsas

SUCESSO AO 
SEU ALCANCE

O Programa de Bolsas Stipendium Hungaricum é administrado 
pela Tempus Public Foundation, uma organização sem fi ns 
lucrativos criada pelo governo húngaro para a gestão de 
programas e projetos especiais de cooperação internacional em 
eduação, treinamento e assuntos relacionados à União Europeia.

www.stipendiumhungaricum.hu
  studyinhungaryoffi cial

ENTRE EM CONTATO
stipendiumhungaricum@tpf.hu
stipendiumhungaricum

”Eu gosto da qualidade das aulas oferecidas pela 
minha universidade e do profi ssionalismo dos 
professores. Adoro que meu programa proporciona 
uma experiência internacional, uma vez que 
consigo conhecer gente do mundo todo.” 
NORMA, México

”Estudar na Hungria eleva a experiência 
universitária a um outro nível. Vivenciar outras 

culturas do resto do mundo amplia nosso 
conhecimento e nos ensina a pensar e viver de 

maneira diferente.” ANIRUDH, Índia

POR QUE A HUNGRIA

Seja qual for seu campo de estudos de interesse – a educação 
húngara combina conhecimento tradicional com inovadoras 
e novas tendências.

Um ambiente de aprendizagem seguro e amigável – reforçado 
por mentores e múltiplas redes internacionais de estudantes 
- Você nunca estará sozinho aqui.

Estar na Hungria é divertido – aproveite o rico cenário 
cultural, a vida estudantil vibrante e ainda patrimônios da 
humanidade.

Educação de alta qualidade, sistema único de apoio para 
bolsas, baixo custo de vida – a Hungria é a escolha perfeita!

STIPENDIUM 
HUNGARICUM

COMECE 
SUA 
JORNADA 
AQUI
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O QUE AS BOLSAS COBREM
EDUCAÇÃO GRÁTIS: Isenção das taxas de matrícula

AUXÍLIO MENSAL:
  não-acadêmicos, bacharelado, mestrado e graduação 
e mestrado integrados: HUF 43.700 (apróx. € 130)

  doutorado:
HUF 140.000 (apróx. € 430) os primeiros 4 semestres e 
HUF 180.000 (apróx. € 550) nos 4 semestres seguintes

APOIO PARA ALOJAMENTO: Alocação grátis em dormitório ou 
uma contribuição mensal de HUF 40.000 (apróx. € 120)

SEGURO-SAÚDE: Cartão de seguro-saúde público e seguro 
médico suplementar

CARTEIRA DE ESTUDANTE: Descontos em transporte e 
variados serviços

  Descubra mais sobre o programa na página: 
www.stipendiumhungaricum.hu »
Apply for a Stipendium Hungaricum Scholarship

Quase 70 países e territórios remetentes em 
5 continentes

97% bolsistas do Stipendium Hungaricum provavel-
mente escolheriam estudar na Hungria outra vez; 81,6% 
defi nitivamente retornaria à Hungria para estudar

Mais de 9,000 bolsistas do Stipendium Hungaricum 
atualmente estudando na Hungria

29 instituições de ensino superior oferecem 
programas de estudos para recipientes da bolsa

Mais de 600 cursos acadêmicos e não 
acadêmicos conduzidos principalmente em inglês 

  O programa é baseado em acordos bilaterais de cooperação 
educacional que defi nem os campos, níveis e tipos de estudo. 
Descubra mais sobre os critérios de elegibilidade aplicáveis e 
qual é o parceiro remetente no seu caso:

  www.stipendiumhungaricum.hu »
Apply for a Stipendium Hungaricum Scholarship »
Sending Partners and Available Study Programmes

PARCEIROS REMETENTES

SIGUA OS SEGUINTES SIMPLES PASSOS PARA SE CANDIDATAR

SOBRE O STIPENDIUM HUNGARICUM
O Programa de Bolsas Stipendium Hungaricum foi lançado 
em 2013 pelo governo húngaro e tem como objetivo apoiar 
estudantes estrangeiros que queiram realizar seus estudos em 
instituições de ensino superior húngaras.

O pacote da bolsa oferece uma oportunidade única para sua 
carreira: desenvolvimento acadêmico e profi ssional, amplie sua 
rede de contatos na Europa e além, uma experiência imersiva na 
tradição e criatividade húngaras.

Candidate-se agora para se juntar à crescente comunidade 
internacional Stipendium Hungaricum e realize seu pleno potencial!

Visite a página www.studyinhungary.hu para descobrir mais sobre 
a bolsa, bem como as experiências de estudo e vida na Hungria1

Verifi que os campos e níveis de estudos disponíveis para estudantes do seu país, 
verifi que os requerimentos de admissão para os programas de estudo desejados2

Contate a entidade remetente e solicite informações adicionais3

Registre-se e carregue seus documentos no sistema de candidatura online4

Aguarde as indicações da entidade remetente local5

Realize os exames admissionais (online) das universidades húngaras6
Aguarde ansiosamente a divulgação dos resultados fi nais pela Tempus 
Public Foundation

7

TIPOS DE ESTUDO
ESTRUTURA BÁSICA DOS PROGRAMAS DE ESTUDO
Os programas seguem o padrão europeu de graduação em 
três anos. Instituições húngaras usam o Sistema Europeu de 
Transferência de Créditos (ECTS).

ESTUDOS INTEGRAIS
› Bacharelado, BA/BSc, (graduação, 6-8 semestres)
› Mestrado, MA/MSc (2-4 semestres)
› Graduação e mestrado integrados (10-12 semestres)
› Doutorado, PhD/DLA (8 semestres)

PROGRAMAS NÃO-ACADÊMICOS
› cursos profi ssionalizantes e de línguas
› cursos de especialização (1-2 semestres)

ESTUDOS PARCIAIS
Intercâmbios de 1-2 semestres que contribuem aos créditos dos 
estudos nas instituições de ensino superior remetentes 
(a disponibilidade dos programas é defi nida pelos acordos 
bilaterais de cooperação educacional específi cos).
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