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Central European Exchange Program for University Studies
Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram

Akkor válasszuk a CEEPUS programot, ha

hallgatói és oktatói cseréket akarunk megvalósítani tematikus együttműködés keretében

• Kelet-Közép-Európában,

• a Kárpát-medencén belül a szomszédos országokkal,

• a határon túli, magyar nyelvű képzést folytató egyetemekkel,

• a visegrádi országokkal,

• a nyugat-balkáni országokkal.



Miért válasszam a CEEPUS Programot?
• Egyszerű pályázati rendszer

• Részt vevő országok körének bővülése

• A CEEPUS tematikus hálózatok előnyei:

▪ hosszú távú együttműködési lehetőség

▪ 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

• Nyári egyetemek és koordinációs találkozók szervezése

• Bővülő források



A CEEPUS  programban részt vevő 16 ország

Albánia

Ausztria

Bosznia-Hercegovina

Bulgária

Csehország

Észak-Macedónia

Horvátország

Koszovó

Lengyelország

Magyarország

Moldova

Montenegró

Románia

Szerbia

Szlovákia

Szlovénia



Általános tudnivalók
• Minden kizárólag online zajlik (hálózati pályázat, egyéni mobilitási pályázat)

• Adminisztráció:

▪ Központi CEEPUS Iroda = Central CEEPUS Office (CCO), Bécs

➢ program működésének jogi háttere és nemzetközi koordináció

➢ www.ceepus.info pályázati felület működtetése

▪ Nemzeti CEEPUS Irodák = National CEEPUS Offices (NCO)

➢ országos koordináció

➢ NCO-HU = TKA

▪ Intézmények = Participating Unit (PPU)

➢ intézményi CEEPUS koordinátor (nemzetközi iroda >> IRO Desktop)

➢ hálózati koordinátor/partner koordinátor (oktató >> Network Desktop)

http://www.ceepus.info/


Mit jelent a CEEPUS hálózat?

• Min. 3 felsőoktatási intézmény 3 országból

• Hosszú távú nemzetközi, 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 tudományterületeket érintő 



Tudományterületi példák

automatizálás

bioanalitika

bioetika

Európa tanulmányok

élelmiszerbiztonság

fordítástudomány

földtudományok

gépgyártástechnológia

informatika

jog

képfeldolgozás

sporttudomány

matematika és informatika

megújuló energia

orvostudomány

régészet

regionális fejlesztés

szociális munka



Hálózat szűkebb tudományterületen
példa

• Hasonló profilú egyetemek (pl. műszaki) együttműködése

o gépjárműtechnológiával foglalkozó tanszékek 

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

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

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



Hálózat több tudományterületet érintve
példa

• Interdiszciplináris megközelítés 

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

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

o Bizonyos kurzusokat a külföldi partnereknél lehet hallgatni/oktatni

• Közös témavezetés

• Nemzetközi nyári egyetemek szervezése



A hálózati együttműködés feltételei

• Tandíjmentesség biztosítása a fogadó intézményben

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

• ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata

• Kurzusok biztosítása angol/német/francia nyelven a beérkező hallgatók számára



A hálózat szereplői és feladataik

• Legalább 3 különböző CEEPUS ország 3 felsőoktatási intézménye - ill. azok kisebb 
egységei = Participating Unit (PPU) - alkotja

• Koordinátor: hálózati pályázat és beszámoló elkészítése, adminisztráció

• Partnerek: saját intézmény bejövő és kimenő mobilitásainak tervezése és megvalósítása

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

• Hálózaton belüli kommunikáció fontossága



A hálózat szereplői és feladataik



A hálózatok szakmai tartalma

• Kettős, többes vagy közös diplomaprogramok (Joint Programme)

• Közös szakdolgozati/disszertációs témavezetés (These en Cotutelle)

• Tantervfejlesztés

• Közös kutatási tevékenység

• Publikációk

• Konferenciák

• Csoportos szakmai kirándulások

• Nyári egyetemek



A hálózatok szakmai tartalma



Támogatható tevékenységek

MOBILITÁS TÍPUSA IDŐTARTAM KAPCSOLATOK

Részképzés (ECTS)

BA, MA, PhD
3-5 hónap

Intézmények hálózatai
Freemover

Rövid távú hallgatói mobilitás
>> szakdolgozatírás, kutatás, konzultáció

BA, MA, PhD
1-2 hónap

Intézmények hálózatai
Freemover

Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (ECTS)

BA, MA, PhD
3-5 nap Intézmények hálózatai

Oktatói mobilitás
(nem támogatható konferencián való 

részvétel és csak kutatási tevékenység)

min. 5 munkanap
és 6 tanítási óra

Intézmények hálózatai
Freemover

Nyári egyetem (ECTS)

BA, MA, PhD és Oktatók
min. 6 nap

Intézmények hálózatai
Freemover

Koordinációs találkozó
Oktatók

2-3 nap
Intézmények hálózatai

Freemover



Általános tudnivalók

• Forrás: az ösztöndíjat a fogadó ország finanszírozza az oktatásért felelős minisztérium 
által évente felajánlott ösztöndíjhónap (kvóta) erejéig

• Minden ország a bejövő vendéghallgatók és -oktatók ösztöndíját finanszírozza

• Éves költségvetés Magyarországon 2022/2023: 

➢ 90 M Ft = 450 ösztöndíjhónap (300 hallgatói, 150 oktatói)
+ kiutazói támogatások és szervezési átalány (beutazó hónapszámok alapján)

• A hálózati pályázattal ún. kvótára, (bejövő) ösztöndíjhónapokra pályáznak a hálózatok egy 
tanévre, de minden évben meghosszabbítható, így hosszú távú együttműködések alapja 
lehet



Általános tudnivalók



Statisztika 



TKA honlap

www.ceepus.hu

Központi pályázati felület (Central CEEPUS Office)

https://ceepus.info/

Hatástanulmány

https://tka.hu/kiadvany/13090/ceepus-hatastanulmany

Kommunikációs eszköztár a program népszerűsítéséhez

https://tka.hu/nemzetkozi/13102/kommunikacios-eszkozok-egyetemi-
koordinatoroknak#13270

Hasznos CEEPUS linkek

http://www.ceepus.hu/
https://ceepus.info/
https://tka.hu/kiadvany/13090/ceepus-hatastanulmany
https://tka.hu/nemzetkozi/13102/kommunikacios-eszkozok-egyetemi-koordinatoroknak#13270


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

http://www.ceepus.hu/

