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Államközi ösztöndíjak

▪ Kétoldalú államközi megállapodások alapján

▪ Mobilitási típusok:

• Részképzés 

• Teljes képzés

• Nyári egyetem

• Tanulmányút

▪ Ösztöndíj típusonként különböző célországok, a tevékenység, 

a pályázás feltételei, a pénzügyi támogatás és a pályázók 

köre eltérő

▪ Fix utazási átalány: 18 000 – 330 000 Ft

▪ Jellemzően az adott ország nyelvén

▪ Pályázati felhívások, mellékletek: tka.hu  Pályázatok 

Államközi ösztöndíjak



Államközi ösztöndíjak
▪ Részképzés

• 3-10 hónap

• alap-, mester-, doktori és osztatlan képzés

▪ Teljes képzés
• diplomát adó alap-, mester- és doktori képzés

▪ Nyári egyetem
• 2-8 hetes nyári egyetemi programok

• fogadó ország kultúrájának, művészetének 

megismerése, nyelvtudás fejlesztése

▪ Tanulmányút
• rövid (5-29 nap): pl. anyaggyűjtés, könyvtári 

munka, konferencián, szemináriumon való részvétel 

• hosszú (1-12 hó): kutatómunka, alkotómunka

Pályázat beadási határidők a 2018/2019-es tanévre: 
• Nyári egyetem, tanulmányút: 2018. január 16. 

• Részképzés, teljes képzés: 2018. február 13. 



• „Stipendium Hungaricum” 

partnerországokba irányuló mobilitás

• Kiegészítő ösztöndíj összege: havi 277 200 Ft

• Pályázati határidő: 2018. február 25. (Kína: 

2018. január 24.)

• Pályázati felhívás: campusmundi.hu 

Campus Mundi ösztöndíjak Pályázatok, határidők 

 Pályázati dokumentumok  Campus Mundi 

ösztöndíj Államközi egyezmények keretében 

megvalósuló részképzésre

Államközi egyezmények keretében megvalósuló külföldi 

részképzés Stipendium Hungaricum partnerek irányába



Kinyílik a világ!



Campus Mundi 
hallgatói mobilitási ösztöndíjak

Részképzés

Szakmai gyakorlat

Rövid tanulmányút



• Küldő intézmény bármelyik partneregyetemére:

– Európán belül: Erasmus partneregyetem (E+ 
önfinanszírozó státusz)

– Európán kívül

• 3–5 hónap időtartam (joint/double degree: max. 12 
hónap)

• Min. 20 ECTS kreditnyi kurzus/ezzel egyenértékű 
óraszám teljesítése, beszámítás

• Jelentkezhetnek:
– Ba/Bsc, osztatlan: pályázáskor 1, kiutazás előtt 2 lezárt 

félév

– Ma/Msc, PhD/DLA: 1 lezárt félév a pályázáskor

• Küldő intézményben aktív hallgatói jogviszony

• Kiegészítő támogatási lehetőségek:

– Szociális kiegészítő támogatás

– Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők 
kiegészítő támogatása

Részképzés



• A hallgató keres fogadó céget, szervezetet

• A jelenlegi tanulmányokhoz kötődő tevékenység

• Min. heti 30 óra 

• 15 ECTS kredit megszerzése vagy min. 3 hónap – max. 5 
hónap

• Jelentkezhetnek:

– Ba/Bsc, Ma/Msc, osztatlan, szakirányú továbbképzési 

szak, PhD/DLA: pályázáskor 1 lezárt félév

• Passzív hallgatói jogviszonnyal is

• Abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is 
teljesíthető (pályázat benyújtása még az abszolutórium 
előtt!)

• Kiegészítő támogatási lehetőségek:

– Szociális kiegészítő támogatás

– Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők 
kiegészítő támogatása

Szakmai gyakorlat



• Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: 

Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

200 000 Ft/hó

• Közepes megélhetési költségű európai országok: 

Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, 

Spanyolország, Szlovénia, Törökország

210 000 Ft/hó

• Magas megélhetési költségű európai országok: 

Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, 

Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, 

Olaszország, Svédország

220 000 Ft/hó

Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

Részképzés, szakmai gyakorlat 

ösztöndíjösszegek

Ösztöndíj: havi összeg, tört hónapra félhavi kerekítéssel

A Stipendium Hungaricum partnerországba kiutazó hallgatóknak útiköltség-
támogatás (http://www.tka.hu/international-programmes/3554/sending-partners-and-
supported-study-fields)  

http://www.tka.hu/international-programmes/3554/sending-partners-and-supported-study-fields


Rövid tanulmányút

• Megvalósítható tevékenységek:

– Kutatási, művészeti tevékenység

– Nemzetközi szakmai versenyen részvétel

– Nemzetközi konferencián előadás, 

poszterprezentáció megtartása

• Mobilitás hossza: 2-30 nap

• Jelentkezhetnek:

– Ma/Msc, PhD/DLA: 1 lezárt félév a pályázáskor

– Osztatlan képzés: 7 lezárt félév pályázáskor

– PhD/DLA képzésen abszolvált

– Doktori fokozatszerzési eljárásban vesz részt

• Küldő intézményben aktív státusz (doktorjelölti státusz)

• Fogadó intézményt, szervezetet a pályázó keres

• EU-n belül és kívül

• Útiköltség-támogatás: 1.000 km-nél távolabb utazók számára



Rövid tanulmányút, ösztöndíjösszegek

Célország 2–5 napig 6–10 napig 11–30 napig

Alacsonyabb megélhetési költségű európai 

országok:

Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

18 600 Ft/nap 11 160 Ft/nap 7 440 Ft/nap

Közepes megélhetési költségű európai országok: 

Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, 

Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, 

Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, 

Törökország

21 700 Ft/nap 13 020 Ft/nap 8 680 Ft/nap

Magas megélhetési költségű európai országok: 

Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, 

Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, 

Olaszország, Svédország

és Egyéb országok

24 800 Ft/nap 14 880 Ft/nap 9 920 Ft/nap



Rövid tanulmányút, útiköltség-támogatás összegei
A küldő intézmény székhelye és a külföldi képzési helyszín közötti 

távolság: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm

Távolság
Utazási átalány 

összege

0–999 km 0 Ft

1000–2499 km 65 000 Ft

2500–3999 km 120 000 Ft

4000 km felett 160 000 Ft



❖ Részképzés: folyamatos!

Technikai határidők:

– 2017/2018-as tanév 2. félévére: 2018. március 30.

– 2018/2019-es tanévre: pályázati felület megnyitása 2018 tavaszán

❖ Szakmai gyakorlat: folyamatos!

Technikai határidők:

– 2017/2018-as tanévre: 2018. június 30. (2018. szeptember 30-ig megvalósuló 
mobilitás)

– 2018/2019-es tanévre: pályázás 2017. decembertől, megvalósítás 2018. június 1. –
2019. szeptember 30. között

A kezdő dátum előtt (legalább) 3 hónappal célszerű pályázni!

❖ Rövid tanulmányút:

– Őszi forduló: 2017. október 10.

– Tavaszi forduló: 2018. április 10. 

Pályázati határidők



Európán belüli részképzés:

• Erasmus+ pályázatot is be kell adni! 

• Határidő: 

– Campus Mundi technikai határidő

– Erasmus+ pályázati határidő a küldő intézmény előírása alapján

• Nyertes hallgatók:

– Erasmus+ zero grant státusz (önfinanszírozó) - Erasmus+ 
feltételek

– Campus Mundi ösztöndíj

Szakmai gyakorlat (Európán belül és kívül), Európán kívüli 
részképzés és rövid tanulmányút:

• CM felhívás alapján pályázat beadása

• Erasmus+ pályázatot NEM kell benyújtani

Campus Mundi és egyéb pályázati határidők



Részképzés, szakmai

gyakorlat

Rövid 

tanulmányút

Összesített korrigált kreditindex és 

szakátlag viszonya

Max. 50 pont Max. 30 pont

Motiváció és munkaterv minősége és 

tartalma

Max. 30 pont Max. 40 pont

A szakos tanulmányokhoz 

kapcsolódó, kiemelkedő tudományos 

munka vagy 

művészeti/sporttevékenység

Max. 5 pont Max. 15 pont

Nyelvvizsgák Max. 5 pont Max. 5 pont

Szakmai és közéleti önkéntes 

tevékenység

Max. 3 pont Max. 3 pont

Promóciós tevékenység Max. 2 pont Max. 2 pont

Első mobilitás esetén Max. 5 pont Max. 5 pont

Értékelési szempontok



• Részképzés és szakmai gyakorlat:

– Formai bírálat: küldő felsőoktatási 

intézmény

– Tartalmi bírálat: küldő felsőoktatási 

intézmény

• Rövid tanulmányút:

– Formai bírálat: Tempus Közalapítvány

– Tartalmi bírálat: külső szakértők

Pályázatok bírálata



1. Elért pontszám alapján országos ranglista 

kialakítása

2. TKA Kuratórium döntése: 

– Részképzés és szakmai gyakorlat: pályázat 

beadását követő ~ 2 hónap múlva

– Rövid tanulmányút: pályázat beadását 

követő 4 hónap múlva

3. Szerződéskötéshez dokumentumok feltöltése

4. Támogatási szerződés megkötése: ~2-3 hét

5. Ösztöndíj utalása: ~2-3 hét

Szerződéskötés, ösztöndíj utalása



➢ Részképzés és szakmai gyakorlat:

• képzési szintenként max. 12 hónap (Erasmus+ 

időtartam!)

➢ Rövid tanulmányút:

• a Campus Mundi projekt időtartama alatt max. 5 

alkalommal

Részvételi szabályok



www.campusmundi.hu

– Pályázati felhívások

– Csatolandó mellékletek

– Pályázati útmutató

– Gyakran ismételt kérdések

E-mail: campusmundi@tpf.hu

Telefon: +36-1-237-1310 

– hétköznap 9:30 és 14:30 között

Elérhetőségek

http://www.campusmundi.hu/
mailto:campusmundi@tpf.hu


Köszönjük a figyelmet!


