1. Melléklet
A Konfuciusz Ösztöndíj tartalmazza a tandíjat, a szállásköltséget, a havi ösztöndíjat (kivéve a
4 hetes ösztöndíjra jelentkezők) és egy átfogó egészségügyi biztosítás költségeit.
a) A tandíj fejében a fogadó intézmény oktatást, kulturális és társasági eseményeket biztosít az
ösztöndíjas hallgatóknak, továbbá HSK vizsgákat nyújt számukra, azonban a tandíj nem
tartalmazza a tankönyvek és a helyi látnivalók belépőjegyeinek költségét.
b) Az elszállásolás (általában két ágyas) kollégiumi szobákban történik. Azok, akik a fogadó
intézményük engedélyével a campuson kívül bérelnek szobát/lakást, igényelhetnek lakhatási
támogatást a fogadó intézménytől. A támogatás (amelyet havonta vagy negyedévente
folyósítanak) havi 1000 yuan doktori ösztöndíjasoknak, míg a többi diáknak 700 yuan
személyenként.
c) Az ösztöndíjat a fogadó intézet havonta folyósítja.


BTCSOL, az 1 egyetemi évre, és az 1 egyetemi szemeszterre szóló ösztöndíj esetén a
havi támogatás 2500 yuan



MTCSOL ösztöndíj esetén a havi támogatás 3 000 yuan



DTCSOL ösztöndíj esetén 3500 yuan.

A hallgatóknak minden szemeszter elején be kell jelentkezniük az adott félévre az oktatási
intézménynél. Azok a diákok, akik a felvétel hónapjának 15. napja előtt, vagy 15. napján
iratkoznak be, az egész hónapra megkapják az ösztöndíjat. Azok a diákok, akik a hónap 15.
napja után iratkoznak be, csak fél havi ösztöndíjat kapnak.
A tanulmányi időszak alatt, ha egy hallgató személyes okokból 15 napnál többet tartózkodik
Kínán kívül (leszámítva a téli és a nyári szünetet), akkor ösztöndíjának folyósítása
felfüggesztésre kerül.
Ha egy hallgató az ösztöndíjas időszak alatt felfüggeszti vagy személyes okokból abbahagyja
tanulmányait, vagy aki az egyetem által kirótt büntetésben részesül, a havi ösztöndíja a
tanulmányok felfüggesztésének, a abbahagyásának vagy a büntetés kihirdetésének napjától
megszűnik.
A diplomázás hónapjában esedékes ösztöndíjak egy fél hónappal később kerülnek folyósításra,
mert a pénz elutalásához szükséges a fogadó intézmény megerősítése arról, hogy a diák
lediplomázott.

Az átfogó egészségügyi biztosítást a fogadó intézmény vásárolja, összhangban a Kínai Oktatási
Minisztérium által kiadott, nemzetközi diákokra vonatkozó releváns szabályzatokkal. A
biztosítás értéke a 4 hetes ösztöndíjnál 160 yuan, az 1 egyetemi szemeszterre szóló ösztöndíj
esetében 400 yuan, a többi ösztöndíj esetében 800 yuan/fő/év.

