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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Student (S) 
- 

féléváthallgatás 
célú mobilitás 

3-5 hónap  
 
Minimum tartózkodási 
idő: egész hónapok, az 
utolsó hónap min. 16 
nap 

- aktív hallgatói státusz alap-, mester- vagy doktori 

képzésben (az ösztöndíj idején) 

- 2 lezárt félév a kiutazáskor 

- CEEPUS országbeli állampolgárság 

- saját állampolgárságával megegyező országba nem 

utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. angol nyelvű hallgatói 

jogviszony-igazolás a hazai intézménytől) 

- a kinntartózkodás alatt óralátogatás, kreditszerzés 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint) 

 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- Miért szeretne egy szemesztert a 

partnerintézménynél tölteni, melyek a 
személyes motivációi, céljai?  

- Milyen kurzusokat tervez látogatni?  
- Miben fogja a kint szerzett tapasztalat a 

tanulmányait segíteni? 
- Hogyan járul hozzá a kinntartózkodás a szakmai 

előmeneteléhez? 
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Short Term 
Student (ST) 

- 
szakdolgozathoz 
való kutatás és 
konzultáció a 

fogadó 
egyetemen 

 
speciális 

kurzuson/nyári 
egyetemen való 

részvétel 

1-2 hónap  
 
Minimum tartózkodási 
idő:  
1 hónap esetén: min. 
21 nap,  
2 hónap esetén: egy 
teljes hónap, a 
második hónap min. 
16 nap  
 
speciális kurzus/nyári 
egyetem esetén min. 6 
nap 

- az ösztöndíj idején aktív státuszú, alap-, mester- és 

doktori képzésben lévő szakdolgozó (alap- vagy 

mesterképzésben részt vevő) hallgatók vagy 

doktoranduszok 

- 2 lezárt félév a kiutazáskor 

- CEEPUS országbeli állampolgárság 

- saját állampolgárságával megegyező országba nem 

utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. angol nyelvű hallgatói 

jogviszony-igazolás a hazai intézménytől) 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint) 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- Milyen témában írja a szakdolgozatát? 
- Az 1-2 hónapos kinntartózkodás alatt milyen 

segítséget fog igénybe venni (konzultáció, helyi 
könyvtár használata, múzeumok, levéltárak)? 

- Hogyan segíti elő a kinntartózkodás a 
szakdolgozatban való előmenetelt, miért 
szükséges a kinti kutatás, miben nyújt többet az 
ott fellelhető anyag, mint a saját intézményben 
elérhető források?  
 
Nyári egyetemre (speciális kurzusra) való 
jelentkezés esetén: 

- Kurzus, program címe, időpontja. 
- Miért szeretne részt venni? 
- Miként fog hozzájárulni a kinntartózkodás a 

szakmai fejlődéséhez?  
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Short Term 
Excursion 

(STE) 
- 

partnerintézmény 
által szervezett 

hallgatói 
kiránduláson való 

részvétel a 
fogadó országban 

3-6 nap 

- aktív hallgatói státusz alap-, mester- és doktori 

képzésben (az ösztöndíj idején) 

- CEEPUS országbeli állampolgárság 

- saját állampolgárságával megegyező országba nem 

utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. angol nyelvű hallgatói 

jogviszony-igazolás a hazai intézménytől) 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint) 

 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- A kirándulás célja, helyszíne, ideje. 
- Miért szeretne részt venni, melyek a személyes 

motivációi, céljai? 
- Miként fog hozzájárulni a kirándulás a szakmai 

fejlődéséhez? 
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Teacher (T) 
- 

oktatási célú 
mobilitás 

1 hónap  
 
Minimum tartózkodási 
idő: 5 munkanap 
 

- főállású egyetemi vagy főiskolai oktatói státusz a küldő 

intézményben 

- saját állampolgárságával megegyező országba nem 

utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. tartózkodási engedély 

vagy a munkaszerződés releváns részei angol nyelven) 

- tervezett oktatási tevékenység részletezése (legalább 6 

tanítási óra) 

- Ausztria: PhD fokozat kötelező 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek 

Kizárólag konferencián való részvétel, kapcsolatépítő 
látogatás, kutatási tevékenység nem támogatható a program 
keretében! 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- Milyen előadásokat/szemináriumokat fog 

tartani (cím/téma, óraszám, ha előre ismert: 
kreditérték)?  

- Milyen hozzáadott értéket jelent a tevékenység 
a fogadó intézménynek?  

- A pályázó számára milyen hozadéka van? 
- Egyeztette-e a fogadó tanszékkel / 

koordinátorral a tervezett órák témáját?  
- Ha az oktató a szorgalmi időszakon kívül tervezi 

a tartózkodás idejét, hogyan valósul meg az 
oktatói tevékenység? 
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Freemover 
(S / ST / T) 

- 
hálózaton kívüli 
mobilitás, lásd 

S/ST/T 

A Freemover a hálózatokon kívül megvalósuló hallgatói vagy oktatói mobilitás, a hálózaton belül megvalósuló mobilitásokkal azonos 
feltételekkel (tandíjmentesség, ösztöndíj) és követelményekkel. A Freemover pályázat kötelező melléklete 1 db fogadólevél a fogadó 
egyetemtől (Letter of Acceptance), ill. 2 db ajánlólevél a küldő intézménytől (Letter of Recommendation). Mindkét formanyomtatvány a 
www.ceepus.info honlapról letölthető. Kérjük, kizárólag ezeket a CEEPUS dokumentumokat használják!  
Freemover ösztöndíj kizárólag a tavaszi félévre igényelhető, a hálózatok által fel nem használt hónapok terhére.  
Pályázatok benyújtása: kizárólag online a www.ceepus.info felületen. Freemoverek esetében a küldő intézmények előzetesen nem 
pályáztatnak. 

 
 
 
Tempus Közalapítvány 
CEEPUS Magyarországi Iroda 
 

2018. 
Visszavonásig érvényes. 
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