CEEPUS
Közép-Európai
Felsőoktatási Csereprogram

Programországok
közti mobilitás

Nemzetközi
kreditmobilitás

Államközi
ösztöndíjak

Collegium
Hungaricum (CoHu)

Deutsche
Akademische
Austauschdienst (DAAD)

Hubert Curien-Balaton
Program

Tanulmányút:

Magyar-német közös
kutatási projektek

Magyar-francia közös
kutatási projektek

Magyar Állami
Eötvös Ösztöndíj
(MÁEÖ)

Tanulmányút:
oktatási célú mobilitás
MOBILITÁS CÉLJA

oktatási és/vagy képzési célú mobilitás
programországokba irányuló

partnerországokba irányuló

oktatás, kutatás, anyaggyűjtés,
alkotómunka, konferenciarészvétel,
kapcsolatépítés, tapasztalatcsere

Nyári egyetem:

kutatás, anyaggyűjtés

Tanulmányút:
kutatás, alkotómunka

nyelvi és kulturális továbbképzés

IDŐTARTAM,
amit kint tölthet

CÉLORSZÁGOK

minimum 5 munkanap
(legalább 6 tanítási óra megtartása kötelező),
ami technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia,
Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Moldova,
Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és
Szlovénia

EU tagállamok, valamint ÉszakMacedónia, Norvégia, Lichtenstein,
Izland, Szerbia és Törökország

Konferencia részvétel
NEM támogatható!

országonként eltérő:

100-1150 € / hónap

5-60 nap

(oktatási mobilitás esetén az oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente,
de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra)

workshop, job shadowing,
training

MUNKAFORMA,
amire pályázhat

TÁMOGATÁSOK –
útiköltség, ösztöndíj

Tanulmányút:

2-60 nap

ösztöndíj: 110-170 €/nap
+ utazási támogatás: távolság alapján

20-1500 €

Európán kívüli országok
(a felsőoktatási intézmény nyertes projektjében megjelölt partnerországok)

min. 5 nap-max. 12 hónap

Tanulmányút:

1-4 hónap

1-30 nap

egyedi időtartam

Nyári egyetem:

(1+1 éves projekten belül)

(1+1 éves projekten belül)

3-8 hónap

Ausztria,
Bécsi Collegium Hungaricum

Németország

Franciaország

A Föld bármely országa

500 000 Ft / év / projekten belül

370 000 – 490 000 Ft/hó

2-4 hét

A Föld bármely országa

workshop, job shadowing,
training
Konferencia részvétel
NEM támogatható!

ösztöndíj: 180 €/nap,
a 15. naptól 70%-os összeg
+ utazási támogatás: távolság alapján

20-1500 €

országonként eltérő (utazási átalány
támogatás + ösztöndíj):
› tanulmányútra:

260 000 – 900 000 Ft
› nyári egyetemre:

85 000 – 330 000 Ft

ösztöndíj+szállás támogatás:
utazási átalány támogatás:
ösztöndíj: 150 000 Ft/hó
+ ingyenes szállás

45 000 Ft
+ tartózkodási költség támogatás:

89-2000 EUR

egyedi utazási
támogatások

(teljes ellátás és szállás mellett)

PÁLYÁZÁS MÓDJA

kizárólag elektronikus úton a ceepus.info
pályázati felületen keresztül, az intézmény
koordinátorának jóváhagyásával
(kivéve a freemover pályázatokat)

ceepus.hu

felsőoktatási intézményhez közvetlenül

tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ »
Felsőoktatási munkatársak oktatási
célú mobilitása

Tanulmányút:

intézményi Erasmus honlapok
tka.hu » Pályázatok » Erasmus+ »
Nemzetközi kreditmobilitás

a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén

tka.hu » Pályázatok » Államközi ösztöndíjak » Pályázati dokumentumok

+ speciális dologi költség:

30 000 – 50 000 Ft/hó
+ utazási átalány támogatás:

54 000 – 330 000 Ft

Nemzetközi együttműködések
Európában és Európán kívül

Erasmus+
Nemzetközi kreditmobilitás

Államközi
ösztöndíjak

Magyar Állami
Eötvös Ösztöndíj

MIÉRT ÉRDEMES OKTATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZNI?
nemzetközi partnerkapcsolatokat építhet ki
külföldi oktatói, kutatói programokban vehet részt
nyelvi készségei fejlődhetnek
új szemléletmódot ismerhet meg, melyet
hazatérve beépíthet az óráiba
új oktatási módszertanokat sajátíthat el
nemzetközi ismeretekre tehet szert, így több
nemzetközi tudományos publikáció, közös kutatási
program születhet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Tempus Közalapítvány
tka.hu » Felsőoktatási intézmények munkatársainak, oktatóinak
(06 1) 237 1320
info@tpf.hu
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