
     ha alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóként pályázol, 
akkor 3-10 hónapos időtartamra szólhat az ösztöndíjad. 

    ha Ph.D. hallgatóként/diplomamunkán dolgozó, utolsó éves 
alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóként szeretnél 
külföldön tanulni, akkor 1-2 hónapos időtartamra pályázhatsz.

Itt juthatsz hasznos információk-
hoz a CEEPUS-szal kapcsolatban

>> Tempus Közalapítvány – CEEPUS Magyarországi Iroda
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Infóvonal: (061) 237 13 20
www.tka.hu  www.ceepus.hu
info@tpf.hu

>> Központi CEEPUS Iroda (CCO) >> www.ceepus.info 
ahol
   regisztráció után fel tudod tölteni a pályázatodat;
    később azt is nyomon követheted, hogy épp hol tart a pályáza-

tod;
   technikai kérdéseidre azonnali választ kapsz az „online    

support”-tól;
   megtalálod a nemzeti CEEPUS irodák, az aktuális tanévben mű-

ködő hálózatok és koordinátorok elérhetőségét;
    választ találhatsz kérdéseidre a << Gyakran ismételt kérdések >> 

rovatban;
   az egyes tagországokról szerezhetsz hasznos információkat  

(ösztöndíjak, vízum, egészségbiztosítás, stb.).

Egy pályázat útja

Hálózat keretén belül:
A küldő intézményed kiírja a pályázatot, ebből megtudhatod, hogy 
hová, mennyi időre lehet ösztöndíjra pályázni, valamint azt, hogy 
milyen dokumentumokat kell beadnod. 
 A szükséges dokumentumokkal pályázol az intézményedbe 
az általuk kért módon. 
 Ezzel párhuzamosan, vagy miután a küldő intézményed elfogad-
ta a pályázatodat (ez intézményenként változó), regisztrálnod kell 
a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info). Minden 
adatot angol nyelven kell értelemszerűen megadni, és a szükséges 

CEEPUS

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram 

TEMPUS PUBLIC FOUNDATION
Central European Exchange Program for University Studies  

Közép-Európai
ösztöndíjak
hallgatóknak

dokumentumokat is csatolva fel kell töltened a pályázatodat 
az online rendszerbe.

Freemoverként:
Pályázatodat közvetlenül a www.ceepus.info honlapon kell beadnod. 
A pályázathoz mellékelned kell egy fogadólevelet a fogadó egyetem-
től (Freemover Letter of Acceptance) és két ajánlólevelet a hazai in-
tézményed két oktatójától (Freemover Letter of Recommendation). 
A formanyomtatványok a pályázófelületről tölthetők le.

Ha te már mindent megtettél

Hálózaton belüli jelentkezés esetén először a küldő intézmény ko-
ordinátora és a hazai Nemzeti CEEPUS Iroda, majd a fogadó intéz-
mény koordinátora hagyja jóvá a pályázatodat. 
 Freemover pályázat esetén csak a hazai Nemzeti Iroda ellenőrzi a 
pályázatodat.
 Az ösztöndíj megítélését a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Iro-
dája hagyja jóvá, melynek elfogadását online vissza kell jelölnöd. 
 A további lépésekről a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájától 
kapsz információt.

Sikeres pályázást kívánunk!

Tempus Közalapítvány  1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

 Infóvonal: (06 1) 237 13 20  www.tka.hu 

Nyomda: D-Plusz Nyomda Kft. 

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA



  megismerheted és megmutathatod magad az otthonitól eltérő 
közegben

  kipróbálhatsz addig nem vagy csak elméletben ismert elgondolá-
sokat, eszközöket

  feltöltődhetsz, új lendületet kaphatsz és adhatsz másoknak

Akkor vehetsz részt a programban, 
ha...

  valamely részt vevő ország felsőoktatási intézményében tanulsz 
teljes képzésben;

  legalább 2 lezárt féléved van a kiutazás megkezdéséig;   
   a küldő és a kiválasztott fogadóintézmények koordinátorai támo-

gatják a kiutazásod (ami azt is jelenti, hogy a pályázat beadása/
feltöltése előtt fel kell venned velük a kapcsolatot); (A CEEPUS 
Programban részt vevő felsőoktatási intézmények CEEPUS koor-
dinátorainak elérhetőségeit a Tempus Közalapítvány honlapján 
(www.tka.hu) találod meg);          

   legalább középszinten tudsz angolul, hiszen a CEEPUS Program 
nyelve és maga a pályázat is angol nyelvű. 

Pályázhatsz...
 
   féléváthallgatásra;
  szakdolgozatírásra/disszertációírásra (anyaggyűjtésen túl így arra 

is lehetőséged nyílik, hogy a fogadó ország oktatójának a segít-
ségét kérd a szakdolgozatodhoz);

  Ph.D. hallgatóként  a doktori tanulmányaid egy részét is végezhe-
ted külföldön;

       nyári egyetemen, intenzív kurzuson vagy hallgatói szakmai kirán-
duláson való részvételre;

    labormunkára;
    szakmai gyakorlatra.

Hogyan tudsz pályázni? 

Kétféleképpen is:
A) CEEPUS hálózaton belül
Ha találsz olyan külföldi egyetemet/főiskolát, amelyikkel a saját in-
tézményed egy CEEPUS hálózat keretében együttműködik, és az ál-
talad kiválasztott intézmény/tanszék/kar tud ösztöndíjasokat külde-

ni, akkor hálózati mobilitás keretében adhatod be a pályázato-
dat. 
 Az aktuális tanévben támogatott magyar részvételű 
CEEPUS hálózatok listáját a www.tka.hu honlapon vagy a Köz-
ponti CEEPUS Iroda honlapján, a www.ceepus.info-n találhatod 
meg a „Networks” link alatt.
 A pályázatot a küldő intézményed írja ki, ebben meghatá-
rozza a kiválasztási feltételeket is, majd a lehetséges ösztöndí-
jasokat 
a hálózat helyi koordinátora választja ki.

Beadási határidő: 
június 15. (őszi félévre) és október 31. (tavaszi félévre)

B) Hálózaton kívül, freemoverként 
Ha a saját intézményedben nem találsz megfelelő CEEPUS há-
lózatot, akkor „freemoverként” lehetőséged van bekapcsolód-
ni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a 
rendelkezésükre álló kereteiket. 
 Freemover pályázat beadására kizárólag a második sze-
meszterre van lehetőséged. 

Beadási határidő: 
november 30. 
Pályázat beadása: 
Kizárólag online a www.ceepus.info honlapon. 

Mennyi lehet az ösztöndíjad?
 
 Mivel az ösztöndíjadat minden esetben a fogadó ország fi-
nanszírozza, az ösztöndíjak összege országonként változik.
 Az aktuális ösztöndíj összegeket megtalálod a CEEPUS 
program Központi Irodájának honlapján (www.ceepus.info). 
Az országoknak saját linkjük van a honlapon.

Mennyi időre kaphatsz ösztöndí-
jat? 

A hallgatói mobilitás esetén ajánlott legalább 3-5 hónapot kint 
tölteni, de lehetőséged van egy vagy több tanulmányi félév 
megpályázására is. Ezen belül az alábbiak szerint nyújthatod be 
a pályázatodat:

Szeretnél barátságokat kötni, valódi tapaszta-
latokat szerezni Közép-Európa más országai-
ban? Ha kíváncsi vagy, hogyan tanulnak a fiata-
lok a környező országokban, ha szeretnéd ma-
gad kipróbálni nemzetközi közegben is, nyitott 
vagy más kultúrák megismerésére, neked talál-
ták ki a CEEPUS programot!

Mi is az a CEEPUS?

Egy ösztöndíj, amellyel neked is lehetőséged adódhat arra, hogy 
Közép-Európa más országainak egyetemein, főiskoláin tanulhass 
úgy, hogy az ottani tanulmányaiddal krediteket is szerezz itthon. 
A program 1993-as indulása óta több mint negyedmillió pályá-
zó, köztük több ezer magyar hallgató mondhatja el magáról szer-
te Közép-Európában, hogy a CEEPUS ösztöndíjnak köszönhetően 
külföldi tanintézményben bővítette ismereteit, tapasztalatait.

Érdekes országok:
Magyarországról kilépve 15 ország intézményei várnak tárt 
kapukkal

Olyan országokba is eljuthatsz tanulni a CEEPUS Programmal, 
ahova másképp nem túl egyszerű, hiszen nyerhetsz ösztöndíjat 
Albániába, Bosznia-Hercegovinába, Bulgáriába, Koszovóba, Mace-
dóniába, Moldovába, Montenegróba, de természetesen Ausztria, 
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország 
vagy Horvátország, is nyitva áll előtted.

Tanulmányi helycsere?

A CEEPUS nem pusztán annyit jelent, hogy hazai egyetemről kül-
földre mész tanulni.

A CEEPUS keretében: 
  több hónapot külföldön tölthetsz
 gyakran multikulturális, többnyelvű környezetben
  gyakorlatban ismerkedhetsz ismeretlen kultúrákkal, diákokkal, 

oktatókkal 
  ízelítőt kapsz más tanulási módszerekből


