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Mi a közös bennük?



Mi a közös bennük?



Államközi ösztöndíjak

 Sokszínűség a mobilitási típusokban

 Részképzés

 Teljes képzés

 Nyári egyetem

 Tanulmányút

 Sokszínűség a célországokat tekintve

 Közel 40 országgal létezik kormányközi/tárcaközi 
megállapodás

 Beutazóknak is



Várható pályázati határidők

 Felhívás megjelenése: 2017. ősz

 Pályázat beadási határidők: 

• 2017. év vége – 2018. év eleje

 Ösztöndíjas út megvalósítása: 2018. nyarától/őszétől



Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

 külföldi résztovábbképzés; külföldi kutatóhelyeken, 
alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való 
részvétel

 40 évesnél nem idősebb (1978. január 1. után született) 
kiemelkedő fiatal kutatóknak, felsőoktatási intézményben 
mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett 
magyar állampolgár
 posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA 

fokozatot szerzett művészek számára);  

 predoktori kategória (a posztgraduális képzésben résztvevő, 
disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók)

 3-8 hónap



Várható pályázati határidők
 Felhívás megjelenése: 2017. ősz
 Pályázatbeadási határidő: 2017. ősz
 Ösztöndíjas út megvalósítása: 2018/2019. tanév

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj – jelenlegi ösztöndíjak



Collegium Hungaricum Ösztöndíj

 egyéni ösztöndíj a bécsi Collegium Hungaricumba (CoHu). 

Általános elméleti, forrásfeltáró ill. forrásfeldolgozó kutatások az 

osztrák-magyar kapcsolattörténet terén

 osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi MA diplomával

 junior kategória (fiatal kutatók, a korhatár kiutazáskor: legfeljebb 35 év, 

időtartama: 2-4 hónap)

 senior kategória (tapasztalt kutatók, a korhatár kiutazáskor: 35 év felett, 

időtartama: 1-2 hónap

 1-4 hónap

Várható pályázati határidők
 Felhívás megjelenése: 2017. ősz
 Pályázatbeadási határidő: 2017. ősz
 Ösztöndíjas út megvalósítása: 2018/2019. tanév



DAAD 
(Deutscher Akademicher Austausch Dienst)

 Tájékoztatás és pályázás a DAAD információs központnál

 nyári egyetem
 tanulmányi ösztöndíj MA egyéves rész- és kétéves teljes 

képzésre
 kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

 Felhívás megjelenése és pályázat beadási határidő: 2017. 
ősze

 Ösztöndíjas út megvalósítása: 
 2018. nyara
 2018/2019. tanév



 Tanulmányi célú mobilitás
 Szakdolgozat készítés

 Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, 
Bulgária, Csehország, Horvátország, 
Koszovó, Lengyelország, Macedónia, 
Magyarország, Moldova, Montenegró, 
Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

CEEPUS



• Féléváthallgatás: 3-5 hónap

• Egyéb, rövidtávú: 1-2 hónap

• 2 lezárt félév kiutazásig

• Hálózaton belüli mobilitás

– A hálózatokban részt vevő 

partnerintézményekhez

• Freemover mobilitás 

– fogadó nyilatkozat és két ajánlólevél

– CEEPUS országokon belül bármely 

intézményhez

• Aktív hallgatói jogviszony, egyenlő jogok

• Tanulmányok elismerése (ECTS)

• Ösztöndíjak összege fogadó országonként eltér

CEEPUS



CEEPUS

CEEPUS hálózatok a KRE-n:

Pályázati határidők:

Hálózati mobilitás:
• 2017/2018. őszi szemeszterre: 2017. június 15.

• 2017/2018. tavaszi szemeszterre: 2017. október 31.

Freemover mobilitás:
• 2017/2018. őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a 

felhívásban szereplő információk szerint

• 2017/2018. tavaszi szemeszterre: 2017. november 30.

Felsőoktatási 
intézmény

Hálózat száma Hálózat neve Koordinátor
Koordinátor e-mail 
címe

Károli Gáspár 
Református Egyetem

CIII-AT-0012-12-
1617

Language and literature in a Central
European context

Dr. Balogh 
Tamás 

st.storm@gmail.com

Károli Gáspár 
Református Egyetem

CIII-AT-0503-06-
1617

Inter-American Studies
Dr. Vassányi
Miklós 

vassanyi.miklos@gma
il.com

Károli Gáspár 
Református Egyetem

CIII-HU-1109-01-

1617 
(Tartaléklista)

Dyslexia in Learning and Teaching of 
Foreign Languages

Dr. Czeglédy
Anita 

czegledy@gmail.com

mailto:st.storm@gmail.com
mailto:vassanyi.miklos@gmail.com
mailto:czegledy@gmail.com


Erasmus+ program

 Mobilitás hossza 2-12 hónap

 Fogadó intézményt kell találni

 Akár már a felsőoktatási tanulmányok 

első évében

 Frissdiplomás hallgatók a végzést 

követő évben is

 Gyakorlat végén igazolás, 

diplomamelléklet

 500 €/550 €/600 €

 Mobilitás hossza 3-12 hónap

 Két lezárt félév a kiutazásig

 Fogadó intézmény hallgatóival 

egyenlő jogok

 Tanulmányok elismerése (ECTS, 

diplomamelléklet)

 Küldő intézménynél aktív státusz 

(tandíj)

 400 €/450 €/500 €

 Akár Európán kívül is!

 650 €/hó + utazási átalány

Tanulmányi célú Szakmai gyakorlat

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK:
• Szociális kiegészítő támogatás: havi +200€ tanulm., +100€ szakmai gyak.

• Tartós betegség és fogyatékosság esetén a többletköltségekre



Erasmus Mundus közös képzések

 Több, különböző országban működő egyetem együttesen 
indított mesterképzése

 A tanulmányok alatt legalább két országban tanulnak a 
hallgatók

 Legtöbbször angolul
 Kiválóság
 Közös, kettős vagy többes diploma szerezhető
 Ösztöndíj a tanulmányok teljes időtartamára (max. 24 hó)
 Ösztöndíj: 1000 €/hó + útiköltség: 1000€/év 
 Pályázás, felvételi: a képzést indító nemzetközi konzorciumnál 

(felsőoktatási intézménynél)
 Lista: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-
learning-mobility-individuals/joint-master-
degrees/scholarships_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en


Campus Mundi projekt

Campus Mundi

felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program

• Hallgatói mobilitás:

– Részképzés

– Szakmai gyakorlat

– Rövid tanulmányút

• Felsőoktatási 
intézmények 
nemzetköziesítése



Campus Mundi projekt (2016–2021)
www.campusmundi.hu

Külföldi tanulmányok

• Mobilitás hossza: 3-5 hónap, külföldi diploma 

megszerzése esetén 12 hónap

• Ba/Bsc, osztatlan: pályázáskor 2, kiutazás 

előtt 3 lezárt félév

• Ma/Msc, PhD: 1 lezárt félév a pályázáskor

• Küldő intézmény partneregyetemére

• EU-n belül és kívül

• Min. 20 ECTS teljesítése a fogadó 

egyetemen

• Tanulmányok elismertetése

• Küldő intézményben aktív státusz

Szakmai gyakorlat

• Mobilitás hossza: 2-5 hónap

• Ba/Bsc, osztatlan: pályázáskor 2 lezárt 

félév

• Ma/Msc, PhD: pályázáskor 1 lezárt félév

• Fogadó intézményt a pályázó keres

• EU-n belül és kívül

• Min. heti 30 munkaóra teljesítése a fogadó 

szervezetnél

• Szakmai gyakorlat elismertetése (kredit 

és/vagy diplomamelléklet)

• Küldő intézményben aktív státusz

Ösztöndíj: 186.000 – 277.200 Ft/hó

Kiegészítő támogatások:

• szociális kiegészítő támogatás

• tartósan beteg, fogyatékkal élő hallgatóknak kiegészítő támogatás



Campus Mundi projekt (2016–2021)
www.campusmundi.hu

Rövid tanulmányút

• Megvalósítható tevékenységek:

– Kutatási, művészeti tevékenység

– Nemzetközi szakmai versenyen részvétel

– Nemzetközi konferencián előadás megtartása

• Mobilitás hossza: 2-30 nap

• Ma/Msc, PhD: 1 lezárt félév a pályázáskor

• Fogadó intézményt, szervezetet a pályázó keres

• EU-n belül és kívül

• Küldő intézményben aktív státusz

• Ösztöndíj: 24.800 – 7.440 Ft/nap

• Útiköltség támogatás: 1.000 km-nél távolabb utazók számára



• Részképzés (EGT tagállamba történő kiutazás esetén Erasmus+ pályázatot is be 

kell adni!):

– Tavaszi forduló: március 30. 

– Őszi forduló: szeptember 30. 

• Szakmai gyakorlat (EGT tagállamba történő kiutazás esetén Erasmus+ 
pályázatot is be kell adni!) 

– Tavaszi forduló: folyamatos, legkésőbb július 30.

– Őszi forduló: folyamatos, legkésőbb február 28.

• Rövid tanulmányút

– Tavaszi forduló: április 10. 

– Őszi forduló: október 10. 

Támogatható időszak vége: következő év szeptember 30.

Pályázati határidők

Campus Mundi



• www.erasmusplusz.hu

• www.ceepus.hu

• www.campusmundi.hu > Ösztöndíjak

• www.tka.hu > Pályázatok > EGT Alap

• www.tka.hu > Pályázatok > Államközi ösztöndíjak

• www.tka.hu > Hallgatóknak

• Facebook: 

Erasmus ösztöndíj hallgatóknak, Campus Mundi

• Kari/tanszéki nemzetközi/Erasmus koordinátor

• info@tpf.hu

Linkgyűjtemény

http://www.erasmusplusz.hu
http://www.ceepus.hu/
http://www.campusmundi.hu/
http://www.tka.hu
http://www.tka.hu/
http://www.europass.hu
mailto:info@tpf.hu


Köszönöm a figyelmet!

info@tpf.hu

agnes.szekely@tpf.hu

mailto:info@tpf.hu
mailto:Agnes.szekely@tpf.hu

