
Kinyílik
a világCampus mundi

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Miért érdeMes CaMpus Mundi 
ösztöndíjaKra pályázni?

ösztöndíjtípusoK:

Szeretnél külföldön kurzusokat teljesíteni? 

  Válaszd a külföldi részképzést egy 

félévre!

Szeretnél külföldön munkatapasztalatot 
szerezni? 

  A szakmai gyakorlat neked szól.

Szeretnél külföldön kutatási projektben 
vagy szakmai versenyen részt venni, művé-
szeti tevékenységet folytatni, nemzetközi 
szakmai konferencián előadást tartani? 

  Pályázz rövid tanulmányútra!

Kapcsolódj be a nemzetközi tudományos életbe, 
fedezz fel új országot, ismerj meg új szakembe
reket, szerezz új barátokat!

A Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program 
EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 

program keretében, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszíro-
zásával valósul meg 2016 – 2021 között, a Tempus Közalapítvány kezelésében. 

CaMpus Mundi
ösztöndíjaK
A világ szinte bármely 
országába

Láss ViLágot 
ÖsztÖndíjjaL!

www.osztondijkereso.hu

toVáBBi inForMáCiÓ:
www.campusmundi.hu

www.facebook.com/campusmundi

Mert külföldi tapasz
talattal előnyt szerzel 

a munkaerőpiacon.

Mert nyelvtudásod 
fejlődik, magabizto

sabbá válsz.

Mert nemzetközi 
szakmai kapcsolato

kat építesz ki.

Mert interkulturális 
környezetben szerzel 

élményeket.



campus mundiEGT alap

a világ szinte bármely országába

tanulmányi 
célú 

részképzés

szakmai
gyakorlat

rövid
tanulmányút

külföldi részképzés

Amennyiben külföldön szeretnél tanulni egy félévet vagy 
trimesztert intézményed külföldi partneregyetemeinek 
egyikén, akkor ez a felhívás Neked szól! Sőt mester-  
és PhD-képzésed alatt akár kutatásra is pályázhatsz!  
A világ számos országában lehetőséged van tanulmányaid-
hoz kapcsolódó kurzusok elvégzésére. Nem csak szakmai 
tudásodat bővítheted, hanem felejthetetlen élményekkel is 
gazdagodhatsz. Az ösztöndíj időtartama 3–5 hónap.

ÉN PályázhATOK rá?
Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van abból a nyelv-
ből, amelyen külföldi tanulmányaidat folytatod. Feltétel 
még alap- és osztatlan képzésen minimum 2 lezárt félév, 
mester és doktori szinten legalább 1 lezárt félév, valamint a 
tevékenység megvalósításakor az aktív hallgatói jogviszony.

MENNyI öSzTöNdíjAT KAPhATOK?
Az ösztöndíj mértéke a célországtól függően  
havi 200 000 – 350 000 ft. 

MEddIg jElENTKEzhETEK?
Folyamatosan, de legkésőbb:
Tavaszi forduló határideje: április 30., 23.00 óra
Őszi forduló határideje: október 30., 23.00 óra

külföldi szAkmAi gyAkorlAt

Ha szeretnél néhány hónapig egy külföldi szervezet mun-
kájába bekapcsolódni, a Campus Mundi ösztöndíjprogram 
lehetőséget ad erre! Mester- és Phd-képzés alatt pedig kuta-
tási tevékenységre is pályázhatsz, használd ki az alkalmat! 
Az ösztöndíj időtartama 2–5 hónap (vagy minimum 15 
kredit).

ÉN PályázhATOK rá?
Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van a munkanyelv-
ből. Feltétel még alap- és osztatlan képzésen minimum 2 
lezárt félév, mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév, 
valamint a tevékenység megvalósításakor az aktív hallgatói 
jogviszony.

MENNyI öSzTöNdíjAT KAPhATOK?
Az ösztöndíj mértéke a célországtól függően  
havi 200 000 – 350 000 ft. 

MEddIg jElENTKEzhETEK?
Folyamatosan, de legkésőbb:
Tavaszi forduló határideje: július 31., 23.00 óra
Őszi forduló határideje: február 28., 23.00 óra

külföldi rövid tAnulmányút

A rövid tanulmányút keretében részt vehetsz nemzetközi 

kutatási projektben vagy szakmai versenyen, művészeti 

tevékenységet folytathatsz, vagy külföldi tudományos 

konferencián tarthatsz előadást.  
Az ösztöndíj időtartama 2–30 nap.

ÉN PályázhATOK rá?
Igen, ha legalább középfokú nyelvtudásod van a munka-
nyelvből. Feltétel még mester- és doktori szinten legalább 
1 lezárt félév, osztatlan képzésen minimum 7 lezárt félév, 
valamint a tevékenység megvalósításakor az aktív hallga-
tói vagy doktorjelölti jogviszony.

MENNyI öSzTöNdíjAT KAPhATOK?
A támogatás mértéke a célországtól és az időtartamtól füg-
gően 7 440 és 24 800 ft/nap között lehet. ha 1000 km-
nél távolabb utazol, útiköltség-támogatást is igényelhetsz.

MEddIg jElENTKEzhETEK?
Évente két alkalommal:
Tavaszi forduló határideje: április 10., 23.00 óra
Őszi forduló határideje: október 10., 23.00 óra

Pályázni a világ szinte bármely országába tudsz, ha olyan magyarországi felsőoktatási intézményben tanulsz, amely részt vesz az Erasmus+ programban. A lehetséges helyszínekről és a pályázati folyamatról egyeztess a Campus 
Mundi intézményi kapcsolattartóddal. A kapcsolattartók listáját megtalálod a www.osztondijkereso.hu oldalon a Campus mundi menüpont alatt.
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