
Hálózati pályázatok



Central European Exchange Program for University Studies

Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram

Akkor válasszuk a CEEPUS programot, ha

• hallgatói és oktatói cseréket akarunk megvalósítani

• közép-, kelet-európai és nyugat-balkáni partneregyetemekkel

A 2019/2020-as tanévre szóló CEEPUS hálózati pályázatok beadási 
határideje: 2019. január 15.



A CEEPUS  programban részt vevő 16 ország

Albánia

Ausztria

Bulgária

Bosznia és 
Hercegovina

Csehország

Horvátország

Koszovó

Lengyelország

Macedónia

Magyarország

Moldova

Montenegró

Románia

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia



Általános tudnivalók

• Forrás: a részt vevő országok minden évben a következő tanévre 
szólóan ajánlják fel a költségvetést, amit ösztöndíjhónapszámban 
határoznak meg (kvóta)

• Minden ország a bejövő vendéghallgatók és -oktatók ösztöndíját 
finanszírozza

• Éves költségvetés Magyarországon 2018/2019: 

70 M Ft = 650 ösztöndíjhónap (450 hallgatói, 200 oktatói)

• A hálózati pályázattal is kvótára, (bejövő) ösztöndíjhónapokra 
pályáznak a hálózatok egy tanévre

• 2018/2019-ben 75 nyertes hálózat, 60 hálózatban magyar részvétel



Mit jelent a CEEPUS hálózat? 

• Min. 3 felsőoktatási intézmény 3 országból

• Hosszú távú nemzetközi együttműködés

• Tematikus együttműködés a partnerintézmények kisebb egységei 
között (kari vagy tanszéki szinten)

• A partnerek között valósulhatnak meg a hallgatói és oktatói cserék

• A tematikus együttműködés lehet:

szűkebb tudományterületen

különböző tudományterületet érintő 



Tudományterületi példák

automatizálás

általános műszaki
és mérnöki tudományok

bioanalitika

bioetika

Európa tanulmányok

élelmiszerbiztonság

fordítástudomány

földtudományok

informatika

képfeldolgozás

matematika és informatika

megújuló energia

orvostudomány

régészet

regionális fejlesztés

vallástudomány



Hálózat szűkebb tudományterületen
példa

• Hasonló profilú, pl. műszaki egyetemek együttműködése

• gépjárműtechnológiával foglalkozó tanszékek 

• autonóm járműirányítási rendszerek témában közös kutatás, közös 
PhD program kidolgozása 

• Mindegyik partner mellett csendes partnerként egy vállalkozás
→ tanulmányok + szakmai gyakorlat 

• Lehetőség EU-s és regionális kutatási projektekre való közös 
pályázásra



Hálózat több tudományterületet érintve
példa

• Különböző profilú, pl. orvosi, jogi és hittudományi egyetemek 
együttműködése

• Bioetika modul létrehozása – interdiszciplináris megközelítés 

• A különböző szakon tanuló hallgatók részismereti képzésbe 
kapcsolódhatnak be a más profilú egyetemeken

• PhD hallgatók közös témavezetése, nemzetközi nyári egyetemek 
szervezése



A hálózat szereplői és feladataik

• Legalább 3 különböző CEEPUS ország 3 felsőoktatási intézménye (ill. 
azok kisebb egységei) alkotja

• Koordinátor: hálózati pályázat és beszámoló elkészítése, 
adminisztráció

• Partnerek: saját bejövő és kimenő mobilitásaik tervezése és 
megvalósítása

• Társult tag/Silent partner (támogatásban nem részesülő intézmény) –
nem kötelező



A hálózati együttműködés feltételei

• Kötelező a tandíjmentesség biztosítása a fogadó intézményben

• Kötelező a külföldi tanulmányok kölcsönös elismerése (ajánlott: 
Learning Agreement, Transcript of Records) 

• Kötelező az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata

• Kötelező kurzusok biztosítása angol/német/francia nyelven a 
beérkező hallgatók számára



Támogatható tevékenységek
a) Klasszikus mobilitás

hallgatók – részképzés (3-5 hónap)
hallgatók – rövidtávú, szakdolgozatíráshoz (1-2 hónap)
hallgatói csoportos tanulmányutak (3-6 nap)
oktatók – oktatási tevékenység (min. 5 munkanap és 6 tanítási óra)

b) Speciális kurzusok (nyári egyetem, intenzív program) szervezése
→ külön pályázati felhívással!

c) Koordinációs találkozó szervezése → külön pályázati felhívással!

Nem támogatható 
konferencián, tudományos kongresszuson való részvétel
oktatóknak csak kutatási tevékenység



A hálózati pályázat benyújtása
Hogyan kezdjünk neki?

A) Már működő hálózathoz csatlakozva (partnerként)

vagy

B) Új hálózat létrehozásával (koordinátorként vagy partnerként)



A hálózati pályázat benyújtása
Csatlakozás már működő hálózathoz

1. Már meglévő hálózatok között keresés: www.ceepus.info
2. Kapcsolatfelvétel a hálózati koordinátorral
3. Regisztráció a honlapon (Network jogra)
4. Saját intézménytől dokumentumok bekérése:

Letter of Endorsement és Letter of Intent (eredeti szkennelve)
5. Konzultálás a hálózati koordinátorral:

az új hálózati pályázatban a partnerek között rögzíti az új egységet és a 
partnerkoordinátort

dokumentumok beszerzése (LoE, LoI)
angol nyelvű tanegységlista összeállítása
mobilitási terv (ún.) Traffic Sheet közös kialakítása (reálisan)

6. A pályázatot a hálózati koordinátor nyújtja be, online

http://www.ceepus.info/


A hálózati pályázat benyújtása
Új hálózat létrehozása

1. Partnerintézmények körének kijelölése (partnerkeresés)
2. Hálózat témájának, céljainak tisztázása a partnerekkel közösen
3. Partnerek tájékoztatása a teendőkről:

minden résztvevő egység koordinátora regisztrál a 
www.ceepus.info honlapon 

a LoE, LoI dokumentumok beszerzése
angol nyelvű tanegységlista összeállítása
mobilitási terv (ún.) Traffic Sheet közös kialakítása (reálisan)

4. Az online pályázati űrlap kitöltése és határidőre benyújtása

http://www.ceepus.info/


A hálózati pályázat benyújtása
Az online pályázati űrlap tartalma

• Partnerintézmények adatai

• Tervezett tevékenységek (mobilitások, tantervfejlesztés, joint degree) 

• Partnerek közötti mobilitások pontos terve az egész tanévre
(ún. Traffic Sheet) 

• Az oktatás tervezett formái és nyelve

• Az ösztöndíjasok kiválasztásának kritériumai

• Célkitűzések

• Közös diploma program (nem kötelező elem, de nagyon ajánlott 
legalább a tervezett tevékenységek között megemlíteni)



A hálózati pályázat benyújtása
Hosszabbítás, megújítás

• Hosszabbítás: előző tanévben működő hálózatoknál és a tartaléklistás 
hálózatoknál („Umbrella”)

• Megújítás: A korábban igen, de az előző évben nem működő 
hálózatoknál

• Adatok frissítése, ha szükséges 

• Új partnerek hozzáadása, tájékoztatása
(ld. csatlakozás egy már meglévő hálózathoz)



A hálózati pályázat benyújtása
Csatolandó dokumentumok

• Letter of Endorsement – csak új és megújított pályázatok
Rektori jóváhagyás a hálózathoz való csatlakozásról
Aláíró: az intézmény vezetője (rektor / főigazgató / helyettes)

• Letter of Intent – csak új és megújított pályázatok
Nyilatkozat a tanulmányok kölcsönös elismeréséről és a tandíjmentességről
Aláíró: a tanulmányok elismeréséért felelős személy (szervezeti egység vezetője)

Pecsét és dátum
A Letter of Endorsement és Letter of Intent formanyomtatványok

letölthetők a www.ceepus.info oldalról
• ECTS v. kompatibilis kreditrendszerre vonatkozó információk – dokumentum / link
• Curriculum – dokumentum / link
• Közös diploma programra vonatkozó nyilatkozat – opcionális

http://www.ceepus.info/


Hálózati pályázatok elbírálása

• Január 15-ig: pályázatok benyújtása

• Január 31-ig: dokumentumok pótlása

• Január 31. után: formai ellenőrzés, független szakértők felkérése minden 
érintett országból → pontozás: online Grading Sheet, 0-100 pont
50 pont alatt automatikus elutasítás

• Minden hálózatot a benne részt vevő országokból egy-egy szakértő pontoz 

• Nyertes, tartaléklistás és elutasított pályázatok körének kijelölése és 
kiértesítése

• Országonként a rendelkezésre álló hónapkeret szétosztása a nyertes 
hálózatok magyar partnerintézményei, részt vevő egységei között



Nyertes pályázatok indulása
• Kvótelosztás alapelvei Magyarországon:

a nemzetközi rangsorban elfoglalt helyezés

igényelt hónapszám 

hálózatban részt vevő magyar partnerek száma

előző évi kvótafelhasználás

a Traffic Sheet véglegesítés előtt egyeztetve a hazai érintettekkel

• Hálózatok hazai partnereinek kiértesítése (április)

• Őszi félévre szóló egyéni mobilitási helyek meghirdetése és a 
pályázatok beadása (határidő: június 15.)



A pályázatok beadása

A pályázatok beadásának módja:

online, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül: 

www.ceepus.info

A pályázatok beadási határideje:

január 15. 23.59 (szerver idő)

A csatolandó dokumentumok feltöltésének határideje: 

január 31. 23.59 (szerver idő)

Az eredeti dokumentumok beküldése nem szükséges.

http://www.ceepus.info/


Miért válasszam a CEEPUS Programot?
• Egyszerű pályázati rendszer

• Részt vevő országok körének bővülése

• A CEEPUS tematikus hálózatok előnyei:

a legkülönbözőbb tudományterületek

szakmaiság

multilaterális

személyes kapcsolatok

elősegíti a kreditelismerést (mobilitási ablak)

 idegen nyelvű kurzuskínálat bővítése - vendégoktatók

• Freemover: hálózaton kívüli mobilitási lehetőség ki- és beutazók számára

• Más együttműködések (pályázatok) felé továbblépési lehetőség (E+, V4)

• Hallgatói mobilitások – rövidebb időszak is lehet (min. 21 nap)

• Speciális kurzusok (nyári egyetemek) és koordinációs találkozók szervezése

• Bővülő források



Köszönöm a figyelmet!

ceepus@tpf.hu

További elérhetőségek:

Kamocsa Gábor: gabor.kamocsa@tpf.hu

Csernyus Aliz: aliz.csernyus@tpf.hu

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján:
www.ceepus.hu

www.tka.hu/palyazatok/115/halozati-palyazatok
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