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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:

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. 

MIÉRT VÁLASZD A CAMPUS MUNDIT?

›  mert kiemelkedően magas ösztöndíjat kaphatsz

› mert a világ bármelyik országába kiutazhatsz

„Receptre írnám fel minden fi atalnak, 
hogy egy kis időt külföldön tanuljon...”

Veronika, Kanada

„Úgy kerülök a munkaerőpiacra, 
hogy tudom, bármilyen körülmények közt 
elboldogulok, hála a külföldi félévemnek.”

Máté, Belgium

„Bátrabban szólalok meg angolul, és aktív 
részese tudtam lenni az órai vitáknak.”

Petra, Portugália

„Az egyedül való helytállás sokkal 
magabiztosabbá és kreatívabbá is tett.” 

Eszter, India

Európai Szociális
Alap



CAMPUS MUNDIEGT ALAP

A VILÁG BÁRMELY ORSZÁGÁBA

tanulmányi 
célú 

részképzés

szakmai
gyakorlat

rövid
tanulmányút

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS

Amennyiben külföldi egyetemen szeretnél tanulni egy 
félévet vagy trimesztert, ez a felhívás Neked szól! 
Nem csak szakmai tudásodat bővítheted, hanem felejt-
hetetlen élményekkel is gazdagodhatsz.

ÉN PÁLYÁZHATOK RÁ?
Igen, ha:
›  legalább középfokú (komplex) nyelvtudásod van,
›   jelentkezéskor és megvalósításkor aktív hallgatói 

jogviszonyod van,
›  jelenlegi képzéseden 1 lezárt féléved van.

MILYEN TÁMOGATÁST KAPHATOK?
Az ösztöndíj mértéke célországtól és mobilitási típustól 

függően eltérő:

›   kiemelkedően magas összegű Campus Mundi ösztöndíj
›   + Campus Mundi kiegészítő támogatások: szociális támo-

gatás, különleges igényű hallgatók kiegészítő támogatása, 
útiköltség támogatás

›   + itthoni ösztöndíjak, juttatások

További részletekről tájékozódj
a honlapunkon: campusmundi.hu

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT

Ha szeretnél néhány hónapig egy külföldi szervezet mun-
kájába bekapcsolódni, a Campus Mundi ösztöndíjprogram 
lehetőséget ad erre! 
Szakmai gyakorlati fogadó helyet találhatsz a tka honlapján:
tka.hu » Hallgatóknak » Campus Mundi » Szakmai gyakorlat 
ösztöndíj » Hogyan keress szakmai gyakorlati helyet?

ÉN PÁLYÁZHATOK RÁ?
Igen, ha:
›  legalább középfokú (komplex) nyelvtudásod van,
›  jelentkezéskor aktív hallgatói jogviszonyod van,
›  jelenlegi képzéseden 1 lezárt féléved van.

KÜLFÖLDI RÖVID TANULMÁNYÚT

A rövid tanulmányút keretében részt vehetsz nemzetközi 

kutatási projektben vagy szakmai versenyen, művészeti 

tevékenységet folytathatsz, vagy külföldi tudományos 

konferencián tarthatsz előadást vagy poszterprezentációt. 

ÉN PÁLYÁZHATOK RÁ?

Igen, ha:
›  legalább középfokú (komplex) nyelvvizsgád van,
›   megvalósításkor aktív hallgatói vagy doktorjelölti 

jogviszonyod van,
›   mester- vagy doktori képzésben 1, osztatlan képzésben 

7 lezárt féléved van.
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