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A hálózati pályázat benyújtása
Hogyan kezdjünk neki?

A) Már működő hálózathoz csatlakozva (partnerként)

vagy

B) Új hálózat létrehozásával (koordinátorként vagy 
partnerként)



A programba való bekapcsolódás feltételei

• Akkreditált felsőoktatási intézmények

• ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata

• Kurzusok angolul, németül vagy franciául (+ a hálózat 
tematikájához igazodva)

• Hallgatóknak:

✓ tandíjmentesség

✓ külföldi tanulmányok elismerése

A hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden 
évben meghosszabbítható → hosszú távú együttműködés



Új hálózat létrehozása
1. Partnerek (PPU) 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 (Curriculum)

✓ mobilitási terv (ún. Traffic Sheet) közös kialakítása (reálisan)

4. Az online pályázati űrlap kitöltése és határidőre benyújtása (a 
hálózatot vezető koordinátor feladata)

http://www.ceepus.info/


Új hálózat létrehozása
Partnerkeresés:

• működő hálózatok partnerei

• korábbi szakmai kapcsolatok

• partnerkereső szolgáltatások

• újabb hazai partnerek bevonása

• koordinátor vs partner



Új hálózat létrehozása
Csatolandó dokumentumok:

• Letter of Endorsement (LoE) és Letter of Intent (LoI)

✓ új , valamint megújított (korábban elutasított vagy pályázat 
benyújtását csak megkezdett, ill. csak korábbi tanévben aktív –
renew / transfer) hálózat esetében minden részt vevő 
egységtől (PPU) kell

✓ nyertes vagy umbrella hálózat hosszabbítása (prolongation) 
esetén csak az újonnan csatlakozó PPU-nak kell

• Curriculum (változás esetén aktualizálni)

• Közös képzéshez, témavezetéshez kapcsolódó dokumentum (már 
működő közös képzés/témavezetés esetén kötelező, egyéb 
esetben opcionális)



Hálózat hosszabbítása, megújítása
• A jelenlegi tanévben nyertes vagy tartaléklistás hálózatok („Umbrella”)

→ a jelenlegi tanévben megnyitni és meghosszabbítani az új tanévre 
(Prolongation)

• A korábban igen, de a jelenlegi tanévben nem működő hálózatoknál, ill. 
elkezdett, de nem benyújtott hálózatoknál
→ a legutolsó aktív tanévben megnyitni és megújítani az új tanévre 
(Transfer)

• A jelenlegi tanévben elutasított hálózatoknál
→ a jelenlegi tanévben megnyitni és megújítani az új tanévre (Renew)

• Adatok frissítése, ha szükséges és a pályázat tartalmi részének aktualizálása

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



Az online pályázati űrlap tartalma
• Partnerintézmények (PPU) adatai

• Tervezett tevékenységek: pl. mobilitások, tantervfejlesztés, joint
activity (COVID-19: virtuális együttműködés fenntartása)

• Partnerek közötti mobilitások pontos terve az egész tanévre,
ún. Traffic Sheet (COVID-19: virtuális / hibrid mobilitás egyes országokban)

• Az oktatás tervezett formái és nyelve

• Az ösztöndíjasok kiválasztásának kritériumai

• Célkitűzések

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

• Long Program Description + Short Program Description (publikus)



A pályázatok beadása

• A pályázatok beadásának módja:

csak 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

• A hálózatot vezető koordinátor nyújtja be a pályázatot a hálózat nevében

http://www.ceepus.info/


További információ

Hálózati pályázatok – útmutató (TKA)

Hálózati pályázatok – útmutató (CCO)

A támogatás felhasználási és elszámolási szabályai
(Általános dokumentáció dobozban, az éves intézményi támogatói 
okirat melléklete)

https://tka.hu/palyazatok/115/ceepus-halozati-palyazatok
https://tka.hu/getDoc.php?doc=4ecbb242f7364510c05a52f247ea0c7fdb32b278
https://tka.hu/palyazatok/608/tamogatott-palyazoknak#1011


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

http://www.ceepus.hu/

