
PKUS 

 

A Peking University Scholarships (PKUS) kiemelkedő teljesítményű tanulók által 
megpályázható ösztöndíj, akik a 2017/2018-as tanévben kezdhetik meg tanulmányaikat alap, 
mester és doktori fokozatú diploma megszerzéséhez. A Pekingi Egyetem jelenleg öt karral 
rendelkezik: Bölcsészettudományi kar, Társadalomtudományi kar, Természettudományi kar, 
Orvosi kar és Informatikai és Mérnöki kar.  

Ösztöndíj alapszakos diploma megszerzéséhez: 
A diákoknak a tantervet és a szükséges kreditek megszerzését 4 és 6 év közötti 
időintervallumon belül kell teljesíteniük. A sikeres végzősök tanulmányaik végén 
bizonyítványt és alapszakos diplomát kapnak. 

 

Ösztöndíj mesterszakos diploma megszerzéséhez: 
 
A diákoknak a tantervet, a szükséges kreditek megszerzését, a diplomamunka leadását és 
annak szakértői bizottság előtti megvédését 2-3 éven belül kell teljesíteniük. A sikeres 
végzősök tanulmányaik végén bizonyítványt és mesterszakos diplomát kapnak. 

A jelentkezési időszak általában minden év őszi szemeszterében van, míg a felvételi vizsgára 
a következő év tavaszi félévében kerül sor. Az adott kar erről külön értesítést küld. 

 

Ösztöndíj doktori fokozatú diploma megszerzéséhez: 
 
A diákoknak a tantervet, a szükséges kreditek megszerzését,a kutatói munkát, a 
diplomamunka leadását és annak szakértői bizottság előtti megvédését 4-6 éven belül kell 
teljesíteniük. A sikeres végzősök tanulmányaik végén bizonyítványt és doktori fokozatú  
diplomát kapnak. 

A jelentkezőknek nem szükséges kínai nyelvű nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkeznie. 

Helyszín: Kína 

Juttatások: 

Teljes ösztöndíj: 

 Tandíjmentesség 

 Havi ösztöndíj a megélhetéshez 

 Alapszakos hallgatóknak: 2000 CNY/hó 

 Mesterszakos hallgatóknak: 2500 CNY/hó 

 PhD hallgatóknak: 3000 CNY/hó 

 Egészségügyi biztosítás: 600 CNY/év 

Részösztöndíj: tandíjmentesség. 



Feltételek 

 A pályázóknak már rendelkeznie kell egy a Pekingi Egyetem számára a 2017-es évre beadott 

felvételi jelentkezéssel. 

 Nemzetközi diákok jelentkezhetnek az ösztöndíjra, bármely országból. 

  

A JELENTKEZÉS MENETE 

A pályázóknak a jelentkezési határidő lejárta előtt online kell jelentkezniük, és az alábbi 
dokumentumokat személyesen vagy postai úton el kell juttatniuk az Egyetem számára:  

 “Scholarship Application Form” aláírva, fényképpel 

 “Application Form for Chinese Government Scholarship” (kínaiul vagy angolul). 

 A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata.  Csak kínai vagy angol nyelvű okirat 

fogadható el, szükség esetén kérjük az okiratot lefordíttatni. 

(Aktív hallgatói jogviszony esetén igazolás a végzés várható időpontjáról.) 

 Érvényes útlevél másolata. 

 

Jelentkezési időszak mester- és doktori képzésre: 2017. március 1-től 31-ig. 

Jelentkezési időszak alapképzésre: 2017. április 15-től május 15-ig. 

 

Jelentkezési határidő: 2017. május 15.  

 

További információk elérhetőek a következő honlapon: 

http://www.isd.pku.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=96&id=453 

 


