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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Jelentkezz Rövid tanuLmányútRa a Campus mundival!

Mert tudod, hogy

de, ha neM tudod

Jó, ha tudod

ezek a haTáridők vonaTkoznak rád

    a disszertációd vagy a szakdolgozatod sikeres elkészítéséhez szük-
séges lehet egy nemzetközi kutatási projektben való részvétel;

    egy rangos nemzetközi konferencián tartott előadás fontos lépés a 
szakmai életedben;

    egy nemzetközi szakmai versenyen elért helyezés sokat jelent.

    ez a pályázattípus doktori-. mester-, és osztatlan képzésben részt 
vevő hallgatók számára biztosítja a nemzetközi tudományos vagy 
művészeti életbe történő bekapcsolódást, a szakmai és interkultu-
rális tapasztalatszerzést.

    Amennyiben nem kapod kézhez a beadási határidőig a külföldi fo-
gadóintézményedtől a fogadólevelet vagy – konferencia-előadás 
esetén – az igazolást az absztrakt elfogadásáról, azt utólag is csa-
tolhatod. Az a fontos, hogy a támogatási szerződés megkötéséig 
meglegyen ez is.

    Rövid tanulmányútra a Campus Mundi projekt teljes időszaka alatt 
(2016–2021) legfeljebb ötször nyerhetsz támogatást.

    Ha 1000 km-nél távolabb utazol, útiköltség-támogatást is igényel-
hetsz.

regisztrálj a www.scholarship.hu olda-
lon, majd készítsd el online pályázatodat 
(online pályázati útmutató)

a pályázathoz szerezd be  
az alábbiakaT (mintadokumentumok):

szaktanári ajánlás és intézményi jóvá-
hagyás (mintadokumentum kitöltése);

fogadólevél (mintadokumentum kitöl-
tése) vagy konferencia-előadás esetén 
az absztrakt és az elfogadásáról szóló 
igazolás

a tanulmányi Osztály által kiadott 
igazolás jelenlegi képzésed tanulmányi 
adatairól;

motivációs levél és tanulmányi terv 
(mintadokumentum kitöltése);

külföldi tanulmányaid nyelvének meg-
felelő ismeretét igazoló dokumentum 
(legalább B2 szintű, komplex nyelvtudás);

Továbbá csaTolhaTó:

OtdK, tdK 1-3. helyezés vagy különdíj 
esetén igazolás; művészeti területen 
létrehozott alkotás, publikációs tevé-
kenység, nemzetközi szakmai konfe-
rencián tartott előadás igazolása;

a jelenlegi tanulmányokhoz kapcsoló-
dó egyéb kiemelkedő tudományos, mű-
vészeti és sporttevékenység igazolása;

szakmai és közéleti önkéntes tevé-
kenység igazolása (mintadokumentum 
kitöltése);

egyéb, a pályázat szempontjából fontos-
nak tartott dokumentum;

a pályázat benyújtása előtt ne felejtsd el a 
pályázati űrlapot kinyomtatni (az online 
rendszerből), aláírni, szkennelni majd fel-
tölteni.Tavaszi forduló: 2017. április 10. (hétfő) 23:00;

őszi forduló: 2017. október 10. (kedd) 23:00;

    hogyan csináld;

    mi a következő lépés;

    mi kell a pályázathoz;

iTT Találsz segíTségeT: www.campusmundi.hu

iTT Találsz még információT:  campusmundi

iTT jelenTkezheTsz: www.scholarship.hu

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/online_utmutato_hallgatoknak_2016szept.pdf
http://www.tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4898
https://www.facebook.com/campusmundi


Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Tájékozódj!
Nézz utána az egyetemen és a  

www.osztondijkereso.hu honlapon, 
hogy tanulmányutakra, konferenciákra 

milyen ösztöndíjprogramok kereté-
ben van lehetőséged eljutni. Érdeklődj 
korábbi ösztöndíjasoktól, hogy milyen 
benyomásaik vannak a megpályázott 

ösztöndíjakkal kapcsolatban.

készülj fel!
A Campus Mundi rövid tanulmányút 
ösztöndíj páratlan szakmai lehető-
ség. Alaposan olvasd át a pályázati 
feltételeket, vedd fel a kapcsolatot 
a kiszemelt fogadó szervezettel, 

tudj meg mindent az elvárásokról 
és a jelentkezési feltételekről!

nézz uTána!
Böngészd át  

a csatolandó mellékletetek 
listáját. Figyelj, hogy sem-

mi se maradjon ki.

regiszTrálj és 
pályázz online!

Regisztrálj a www.scholarship.hu pályázati 
felületen, és válaszd ki az ösztöndíjtípusok 
közül a Campus mundi rövid tanulányutat. 

Ügyelj az adatok pontos megadására és 
a dokumentumok hiánytalan feltöltésére. 

Miután mindezzel készen vagy, ne felejtsd el 
a pályázati adatlapot kinyomtatni, aláírni, 

szkennelni, majd feltölteni  
a pályázati felületre.

véglegesíTsd!
Pályázatod benyújtásához 

kattints a 
„véglegesítés”  

gombra.
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