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MEGHOSSZABBÍTVA 

Pályázati felhívás  
 

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 

2015 
 
A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg Felsőoktatás 

Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére. A felhívás célja a hazai felsőoktatási 
intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni 

kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar 
felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és 
szolgáltatásfejlesztéséhez. 

 
A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjjal a Tempus Közalapítvány a 

felsőoktatási intézmények munkatársait ösztönözni szeretné, hogy olyan 
tevékenységeket kezdeményezzenek és valósítsanak meg, amelyek 

hozzájárulnak az intézmény versenyképességének, szolgáltatás-fejlesztésének, 
külföldi láthatóságának, illetve vonzerejének növeléséhez. 
 

Jelen felhívásban keressük azokat a megvalósított felsőoktatási gyakorlatokat, 
amelyek mások számára is hasznosak és érdekesek lehetnek: 

 a felsőoktatási intézmények nemzetköziesítéséhez, az oktatás és az 
oktatásszervezés, valamint a hazai és külföldi hallgatók számára nyújtott 
szolgáltatások minőségfejlesztéshez járulnak hozzá,  

 s amelyek példaként szolgálhatnak a saját vagy más intézmények vezetői, 
oktatói, valamint hallgató toborzásban és szolgáltatásban érintett 

munkatársai számára. 
 

A felhívás témakörei  
 

A nemzetköziesítés témakörében az alábbi kategóriákban nyújtható be pályázat:  

 
FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az egyes kategóriáknál 

megadott ötletek, példák csak ösztönzőként, gondolatébresztőként 
szolgálnak, azaz minden, a kiírás tartalmi szempontjainak megfelelő jó 

példa, gyakorlat nevezését várjuk és az eredeti ötleteket (is) díjazzuk. 
 

I. Az intézmény nemzetközi láthatóságának, versenyképességének, 
illetve vonzerejének növelése 

1. Újszerű hallgatótoborzási módszerek (új nemzetközi marketingstratégia 

kialakítása, innovatív, vagy az intézményben eddig nem használt online-offline 
marketingeszközök alkalmazása). 

2. Újszerű kurzusszervezési, tanulásszervezési megoldások, újszerű, 
nemzetközileg versenyképes, tanulóközpontú oktatási módszerek, IKT eszközök, 
programok alkalmazása a felsőoktatásban, új célcsoportok számára kínált 

újszerű, rugalmas, interaktív oktatási módszerek, új idegennyelvű képzések, 
szakok bevezetése – az ötlettől az akkreditációig. 

3. Nemzetközi láthatóság növelése - szakmai jelenlét – nemzetközi honlap 
szakmai részének fejlesztése, tudatos, szervezett részvétel nemzetközi 
tudományos online fórumokon, adatbázisokban, nemzetközi e-publikációk 

megjelentetésének tudatos tervezése, szervezése. 
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II. Az intézmény (potenciális) hallgatóknak, dolgozóknak és 
partnereknek nyújtott szolgáltatásainak fejlesztése 

1. Új(szerű) angol/idegen nyelvű online és offline kommunikáció, 
interkulturális érzékenyítés és elégedettség-növelő felsőoktatási szolgáltatások 
bevezetése a magyar és külföldi hallgatók, oktatók, partnerek számára. 

2. Nemzetközi online-offline jelenlét és szolgáltatások, nemzetközi honlap 
fejlesztése, elérhetőségének és alkalmazhatóságának, interaktivitásának 

növelése, nemzetközi oktatási vásárokon, szakmai kiállításokon való 
megjelenések újító módszertana. 

3. Speciális igényű, hátrányos helyzetű, alulreprezentált hallgatók, oktatók 

felsőoktatásban való részvételének, mobilitásának elősegítése, esélyegyenlőségi 
terv/stratégia létrehozása, megreformálása, online-offline akadálymentesítés. 

 

III. Nemzetközi együttműködések jó gyakorlatai 

1. Nemzetköziesítés a felsőoktatás tágabb környezetével együttműködésben 

- regionális partnerekkel, üzleti szférával való együttműködése a 
versenyképesség, a vállalkozókészség fejlesztése, a diplomák munkaerő-piaci 

értékének növelése, vagy a duális képzések nemzetköziesítése érdekében. 

2. A felsőoktatási intézmény újító nemzetközi online-offline együttműködései 
– újszerű formák, új, különleges partnerek, nemzetközi megjelenések, 

együttműködések innovatív módszertana.  

3. Az Erasmus+ program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi 

projekttevékenység, együttműködés, minőségi megközelítés, jó gyakorlat a 
felsőoktatási szektorban. 

Nevezési feltételek 
 

A felhívásra magyarországi felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal 
rendelkező munkatársak nevezését várjuk. 

Amennyiben egy jó gyakorlatot több kolléga közösen dolgozott ki, úgy 
nevezésüket együtt tehetik meg. A díjban csak felsőoktatási dolgozó 

részesülhet. 

Ha egy jelentkező több különböző kategóriában rendelkezik jó gyakorlattal, 
akkor azokat a jó gyakorlatokat külön jelentkezési lapon kell benyújtania. 

Korábban beadott pályázatban szereplő jó gyakorlattal abban az esetben 
lehet pályázni, ha a pályázati anyagban szereplő tevékenység minőségileg új 

tartalmat hoz létre. Ebben az esetben jelezni kell a pályázatban, hogy 
hogyan épül a korábbi tevékenységre és milyen új minőséget képvisel a 
jó gyakorlat. 

Nevezés módja 

Nevezni 2015. március 30. és július 6. között a Tempus Közalapítvány 
honlapján elérhető on-line jelentkezési lap kitöltésével, valamint az ehhez 
kapcsolódó csatolt dokumentumokkal lehet.  
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Konkrét lépések 

1. on-line jelentkezési lap kitöltése; a díjra alkalmasnak gondolt példa 

leírása, a nevezett(ek) szerepének és tevékenységének a bemutatása. 

Jelentkezési lap 

2. az on-line jelentkezési lap nyomtatott, aláírt verziójának eljuttatása a 
Tempus Közalapítvány címére postán és szkennelve emailen.    
 

3. valamint a jó gyakorlat megvalósítását bemutató dokumentumok, linkek, 
anyagok (amennyiben releváns) eljuttatása a Tempus Közalapítvány 

címére postán vagy e-mailen. 

E-mail cím: nemzetkozidij@tpf.hu 
Postacím: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70. Pf. 508. 

 
Kérjük, a tárgyban jelöljék meg, vagy a borítékra írják rá: 

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj 2015 

Kérjük, írják rá a borítékra, illetve az e-mail Tárgy mezőjébe a pályázat 
fantázianevét is. 

 
Jelentkezési határidő: 2015. július 6. (postai bélyegző illetve az email 

elküldésének dátuma) 

A pályázatok értékelése 

Díjazásban csak olyan példa részesülhet, amely megfelel a jelen felhívás 
feltételeinek és szempontrendszerének, illetve a nevezést a megadott 
időszakon belül (2015. március 30. – július 6.) nyújtják be.  

A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjra benevezett jó 

gyakorlatok bemutatásának fő szempontjai:  

• a jó gyakorlat megvalósult és ennek konkrét indikátorait a pályázó 
pályázatában bemutatta és alátámasztotta; 

• intézményi szolgáltatás, funkció minősége javult; 
• az intézmény nemzetköziesítéséhez bizonyított módon hozzájárul a 

bemutatott gyakorlat; 
 a jó gyakorlat hagyományteremtő, fenntartható, továbbfejleszthető az 

adott intézményen belül; 

 a jó gyakorlat más intézményekben is adaptálható. 

A pályázatok bírálatánál (amennyiben releváns) az alábbi szempontokat 
vehetik figyelembe az értékelők 

 A jó gyakorlat kapcsolódik az intézményi nemzetköziesítési tervekhez, 

stratégiához. 
 A jó gyakorlat széles körben hasznosult az intézményen belül. 

 A jó gyakorlat bemutatása a kidolgozás módszertanát, lépéseit, tanulságait is 
tartalmazza, hogy mások is tanulhassanak belőle. 

 Bemutatásra kerülnek a jó gyakorlat fenntartásának és továbbfejlesztésének 

lehetőségei. 
 A jó gyakorlat más intézményekben való adaptálhatóságának lehetőségére is 

kitér. 
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A pályázatok díjazása 
 

A díj teljes keretösszege egymillió forint, melyet a díj kiírója a nevezett 
példák mennyiségétől és minőségétől függően használ fel és juttat személyesen 

a nevezettek részére. A díjak odaítélésében külső szakértők véleményére is 
támaszkodunk, akik a fenti szempontrendszer alapján tesznek javaslatot a 

díjazandó példákra. A díjazottakról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A 
kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem minden kategóriában hirdet 
díjazottat. A díjazott példákat, a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és 

honlapján, külön erre a célra szervezett rendezvényen és a médiában is 
bemutatjuk. 

A pályázati folyamat tervezett ütemezése 

1. A felhívás megjelentetése, a jelentkezés megnyitása: 2015. március 30. 
2. Jelentkezési határidő: 2015. július 6. 

3. A jó gyakorlatok kiértékelése, a díj odaítélése: várhatóan 2015. 
szeptember - október. 

4. A díjazottak kiértesítése: várhatóan 2015. november. 
5. A díjhoz kapcsolódó rendezvény megtartása, a díjazottak bemutatkozása, 

valamint a díjak átadása: várhatóan 2015 vége – 2016 eleje.  

Kötelezettség vállalások 

A jelentkező vállalja, hogy: 

 az általa benyújtott, a jelentkezési lap kitöltésével a Tempus Közalapítvány 

adatbázisába kerülő anyag kapcsán harmadik személynek nincsen olyan 
joga, amely a felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy 
korlátozná; 

 az általa bemutatott példát a felhívás kiírója felhasználhatja elektronikus 
és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti 

az interneten (az intézmény és a jó példa kidolgozójának, alkalmazójának 
megnevezésével, hivatkozással); 

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy: 

 
 a díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, 

honlapján, illetve a médiában való megjelenést; 

 alkalmat biztosít a díjhoz kapcsolódó rendezvényen a jó gyakorlat 
bemutatására. 

További információ 

T: +36 1 237-1320, +36 1 237-1300, E-mail: nemzetkozidij@tpf.hu . 
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