Tájékoztatás
Pályázati felhívás – Hong Kong PhD Fellowship Scheme
A 2009-ben alapított Kutatási Ösztöndíj Tanács (Research Grants Council,
RGC) világszerte a kiemelkedő tehetségek számára biztosít lehetőségeket a Hong
Kong PhD Ösztöndíj keretében Hongkongban folytassanak doktori tanulmányokat
a város világszínvonalú oktatási intézményeiben, különböző tudományos területen:
a bölcsészettudomány, üzleti tanulmányok és társadalomtudományok mellett a
műszaki, orvosi és egyéb természettudományi területeken is. Azon pályázók, akik
szeretnének nappali tagozatos doktori képzésre felvételt nyerni Hongkong nyolc
állami egyetemének egyikére, 2018. december 1-jéig nyújthatják be
jelentkezésüket.
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Hongkong egy innovatív és nyitott város, mely magas életszínvonalat,
színes kulturális életet és változatosságot kínál tengerpartjával, hegyeivel,
parkjaival. A város világszínvonalú egyetemein az oktatás angol nyelven folyik, és
az egyetemeken nemzetközi tantervek szerint, magas szintű minőségbiztosítás
mellett tanulhatnak a hallgatók. 2018-ban Hongkong nyolc állami egyeteméből
három az első ötven között szerepel a Quacquarelli Symonds Egyetemi
Világranglistán, valamint Ázsia első tíz egyeteme között is megtalálhatók a 2018as Times Ázsiai Felsőoktatási Ranglistáján.
Hongkong Különleges Közigazgatási Terület kormánya (HKASRG)
elkötelezett amellett, hogy a tudomány előrehaladását segítse fiatal kutatók
kinevelésével és támogatásával. 2018-as politikai beszédében Carrie Lam
kormányzó asszony kihirdette, hogy további 20 milliárd hongkongi dollárral
(megközelítőleg 2,2 milliárd euró) támogatja a Kutatási Ösztöndíj Tanács (RGC)
által létrehozott Kutatási Alapot, hogy a hongkongi egyetemek kutatási kapacitásait
erősítse. Emellett létrehoznak egy új tudományos kutatási társfinanszírozási alapot
is 3 milliárd hongkongi dollár (330 millió euró) értékben, hogy tovább növeljék
kutatási finanszírozási forrásokat.
A 2019/2020-as tanévben 250 ösztöndíjat nyerhetnek el a világ minden
tájáról jelentkező fiatalok. A hároméves ösztöndíj támogatási összege évente 240
ezer hongkongi dollár (megközelítőleg 26 ezer euró), valamint további 10 ezer
hongkongi dolláros (megközelítőleg ezer euró) éves keret áll még rendelkezésre
kutatással és konferencia részvétellel kapcsolatos utazási költségek fedezésére.
A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők online küldhetik be
pályázatukat a Hong Kong PhD Fellowship Scheme elektronikus rendszerén
keresztül 2018. december 1-jéig.
A hongkongi tanulmányokkal és mindennapi élettel kapcsolatos további
részletes információkért, kérjük, látogasson el a http://studyinhongkong.edu.hk.
weboldalra.

A HKETO Berlin a müncheni EINSTIED oktatási vásáron 2018. november 23-24én, valamint a bécsi BeSt oktatási vásáron 2019. március 7-10. között további
tájékoztatást és felvilágosítást fog adni a Közép-Kelet-Európai fiatal kutatók
részére.
A berlini HKETO-ról
A berlini HKETO a Hongkong Speciális Adminisztratív Régió
kormányának képviselete, mely a gazdasági kapcsolatokkal, egyéb gazdasági és
kereskedelmi ügyekkel foglalkozik Magyarországon, valamint Ausztriában,
Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában
és Svájcban.

Kapcsolat:
Kilian Becker
PR vezető
Hong Kong Economic and Trade Office, Berlin
Tel: +49 (0) 30 22 66 77 24 2
Fax: +49 (0)30 22 66 77 28 8
E-mail: kilian_becker@hketoberlin.gov.hk
HKETO Berlin
2018. október 12.

-2-

