CAMPUS MUNDI
„A Campus Mundi megváltoztatja az életed,
kilépsz a komfortzónádból és megengeded
magadnak, hogy új emberré válj.”

PÁLYÁZZ!

Szenyéri Viktória, Németország

„A Campus Mundi a legrugalmasabb
ösztöndíj, amit ismerek. Ha konkrét
elképzelésed van, hogy mit és hol szeretnél
tanulni/kutatni, itt megvan
a mozgásszabadságod hozzá, hogy
a számodra tökéletes utat állíthasd össze.”
Tamás Péter, Egyesült Államok

Kinyílik
a világ

CAMPUS MUNDI
ÖSZTÖNDÍJAK
A világ szinte bármely országába

LÁSS VILÁGOT
ÖSZTÖNDÍJJAL!
campusmundi.hu

„Hogy mi várt rám a messzeségben?
Új emberek, tapasztalatok, fejlődés.”
Bali Cintia, Olaszország

TOVÁBBI INSPIRÁCIÓK:

A Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program
EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020
program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
2016 – 2021 között, a Tempus Közalapítvány kezelésében.

Európai Szociális
Alap
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CAMPUS
MUNDI
ÖSZTÖNDÍJAK

SZEREZZ ÉRTÉKESEBB DIPLOMÁT
EGY KÜLFÖLDI FÉLÉVVEL!

Kinyílik
a világ

CAMPUS
MUNDI
EGT ALAP

MILYEN TÁMOGATÁST KAPHATSZ?
› A Campus Mundi magas ösztöndíjakat biztosít
a célországtól és a mobilitás típusától függően.
› Az alap ösztöndíjon kívül szociális és egyéb
kiegészítő támogatás igényelhető.
További részletekről tájékozódj
a honlapunkon: campusmundi.hu

tanulmányi
célú
részképzés

szakmai
gyakorlat

rövid
tanulmányút

A VILÁG SZINTE BÁRMELY ORSZÁGÁBA

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT

KÜLFÖLDI RÖVID TANULMÁNYÚT

Mi lenne, ha az egyik félévedet egy másik országban
töltenéd el? Külföldi szemesztered során életre szóló
tapasztalatokat, élményeket és barátokat szerezhetsz.
Tanulj Európa és a világ legjobb egyetemein, és éld át
a Campus Mundi nyújtotta lehetőségeket!

Miért ne teljesíthetnél szakmai gyakorlatot külföldön?
Próbáld ki, milyen egy másik országban élni és dolgozni. Nem
csak szakmailag, de emberileg is rengeteg fejlődhetsz az út
során.

A Campus Mundi ösztöndíjprogrammal lehetőséged nyílik
például olyan nemzetközi konferenciákon, szakmai versenyeken és művészeti programokon részt venni, amelyek
egyedülálló alkalmakat biztosítanak szakmai fejlődésedhez.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

› legalább középfokú, komplex nyelvtudás

› legalább középfokú, komplex nyelvvizsga

› legalább középfokú, komplex nyelvtudás

› passzív félévben is teljesíthető

› aktív hallgatói jogviszony a megvalósítás során

› 1 lezárt félév a jelenlegi képzésen

› aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony
a megvalósítás során

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

› 1 lezárt félév a jelenlegi képzésen

› mester- vagy doktori képzésben 1, osztatlan képzésben
7 lezárt félév

