
Információ az államközi egyezmények alapján meghirdetett Campus Mundi 
pályázat beadásának módjáról a 2019-2020-as pályázati körre 

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az online pályázatkezelő rendszer (www.scholarship.hu) 
átmenetileg nem érhető el, a helyreállítása jelenleg is zajlik. Annak érdekében, hogy az államközi 
egyezmények alapján meghirdetett Campus Mundi részképzésre vonatkozó pályázataik benyújtásra 
kerüljenek, az alábbiak szerint járjanak el a 2019. február 17-i beadási határidőig: 
 
 

1. Kérjük, hogy a pályázók az alábbi linken elérhető online felületen rögzítsék a 
pályázáshoz szükséges adataikat: 
https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu majd kattintsanak az 
„Elküldöm” gombra. 

 
2. Emellett kérjük, hogy a pályázati felhívásban szereplő dokumentumok mindegyikét, 

MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVEN, hiánytalanul küldjék el e-mailben, EGY levélben, 
lehetőleg a KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉNEK NAPJÁN. Az e-mailt az adott célországért 
felelős kolléga email címére küldjék, akiknek elérhetőségét a felhívás 1. számú 
mellékletében, illetve ide kattintva érik el. 
 
 
Alap-, osztatlan és mesterképzési szinten: 

 A fenti linken elérhető online felület kitöltése mellett be kell nyújtani a Tempus 
Közalapítvány kitöltött, dátummal és aláírással ellátott pályázati adatlapját, mely 
az alábbi linken tölthető le: 
https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf Ezt a dokumentumot 
elég csak magyar nyelven megküldeni. 

 szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)  

 motivációs levél (legalább 1, legfeljebb 2 oldal) 

 hivatalos tanszéki ajánlás eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel 
ellátva 

 az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi 
pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált 
kreditindex  

 a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás 

 nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító 
bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási 
intézmény idegen nyelvi lektorátusának, tanszékének igazolása) 

 egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok, melyekre plusz pont adható: 
igazolás jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti 
vagy sporttevékenységről (pl. TDK / OTDK), közéleti tevékenységről (HÖK, ESN 
tagság), egyéb a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentum 

 
Doktori szinten: 

 A fenti linken elérhető online felület kitöltése mellett be kell nyújtani a Tempus 
Közalapítvány kitöltött, dátummal és aláírással ellátott pályázati adatlapját, mely 
az alábbi linken tölthető le: 
https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf  

 szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban)  

 munkaterv (legalább 1, legfeljebb 2 oldal) 

https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu
https://tka.hu/getDoc.php?doc=f3cacd2916ad2653ca990cb563ab8e1c08772e10
https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu
https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf
https://limesurvey.tpf.hu/index.php/686278?lang=hu
https://tka.hu/docs/palyazatok/palyazati_adatlap_cmak.pdf


 két darab hivatalos ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől 
eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva 

 az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi 
pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, melyen szerepel az összesített korrigált 
kreditindex  

 a pályázás idején érvényes hallgatói jogviszony-igazolás (kivéve doktorjelölteknek) 

 nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító 
bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási 
intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása 

 tudományos publikációk és TDK eredmények jegyzéke 

 egyéb, opcionálisan feltölthető dokumentumok, melyekre plusz pont adható: 
igazolás jelenlegi tanulmányokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudományos, művészeti 
vagy sporttevékenységről (pl. nemzetközi konferencián előadás), közéleti 
tevékenységről (HÖK, ESN tagság), egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott 
dokumentum 

 
Kérjük, a pályázati dokumentumok megküldésekor gondosan járjanak el, és minden szükséges 
dokumentumot csatoljanak, mindkét nyelven. Fontos, hogy EGY e-mailben küldjenek el minden 
pályázati dokumentumot. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a formailag hibás pályázatok automatikusan 
elutasításra kerülnek. 
 
Kérjük pályázóinkat, hogy lehetőség szerint gmailes e-mail címet jelöljenek meg elérhetőségként és 
erről jelentkezzenek, mert hotmailes, yahoo-s, citromailes, vagy freemeiles szolgáltatókkal való 
kapcsolattartást nem támogatja levelezőrendszerünk, nem érkeznek meg minden esetben a levelek. 
 
Kérdés esetén érdeklődjön e-mailben vagy telefonon az adott célországért felelős kollégánál, akiknek 
elérhetőségét a felhívás 1. számú mellékletében, illetve ide kattintva éri el.  
 
Köszönjük szíves megértését és együttműködését! Sok sikert kívánunk pályázatához! 
 
 

https://tka.hu/getDoc.php?doc=f3cacd2916ad2653ca990cb563ab8e1c08772e10

