
 
Kedves Campus Mundi Pályázó! 

 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az online pályázatkezelő rendszer (www.scholarship.hu) átmenetileg nem érhető el, a 
helyreállítása jelenleg is zajlik. Annak érdekében, hogy a Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlatra vagy 
részképzésre vonatkozó pályázata benyújtásra kerüljön az online rendszeren kívül, legyen szíves eleget tenni a 
következőknek: 
 

1. Töltse ki a pályázati felületként szolgáló kérdőívet:  

a. 2018/2019. tanévi kiutazók pályázati felülete: https://limesurvey.tpf.hu/index.php/891842?lang=hu  

b. 2019/2020. tanévi kiutazók pályázati felülete: https://limesurvey.tpf.hu/index.php/126636?lang=hu 

Végül kattintson az „Elküldöm” gombra. 
2. A pályázati dokumentumok mindegyikét hiánytalanul küldje el a campusmundi@tpf.hu e-mail-címre, EGY 

levélben, lehetőleg a KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉNEK NAPJÁN: 

i  Pályázati adatlap 

ii. Tanulmányi igazolás 
iii.  Fogadólevél – kizárólag szakmai gyakorlat és freemover részképzés* esetén! 

iv. Motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv 

v.   Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás 

vi.  Nyelvtudást igazoló dokumentum 

vii.  Szociális kiegészítő támogatás igazolása (szükség esetén) 

viii.  Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők igazolása (szükség esetén) 

 

Amennyiben a Campus Mundi pályázati felhívásnak megfelelően plusz pontokért (szakmai, tudományos, 

önkéntes tevékenység) további dokumentumok állnak rendelkezésére, leveléhez feltétlenül mellékelje 

ezeket is! A bírálat során csak azokat a tevékenységeket tudjuk értékelni, amiről igazolást küld. 

 

Kérjük, a pályázati dokumentumok megküldésekor gondosan járjon el, és minden szükséges dokumentumot 

csatoljon. Fontos, hogy EGY e-mailben küldjön el minden pályázati dokumentumot. Hiánypótlásra nincs lehetőség, 

a formailag hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. 

 
Kérjük azokat a pályázóinkat, akik eredetileg hotmailes, yahoo-s, citromailes, vagy freemeiles e-mail címet adtak meg, 

hogy lehetőség szerint gmailes e-mail címet jelöljenek meg elérhetőségként és erről jelentkezzenek, mert a fent jelzett 

szolgáltatókkal való kapcsolattartást nem támogatja levelezőrendszerünk, nem érkeznek meg minden esetben a 

levelek.  

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2019. január 31., 23:59-ig beérkezett pályázatokat fogjuk tudni elbírálni és a 

Tempus Közalapítvány 2019. februári kuratóriumi ülése elé terjeszteni. Az ez után beérkezett pályázatok a márciusi 

ülésen kerülnek elbírálásra. 

 

Köszönjük szíves megértését és együttműködését! 

 

Kérdés esetén érdeklődjön e-mailben a campusmundi@tpf.hu címen, vagy telefonon a +36-1/237-1310 számon. 

 

Sok sikert kívánunk pályázatához! 

 
 
* Freemover részképzés: nincs együttműködési szerződés és partnerkapcsolat a hallgató itthoni felsőoktatási 
intézménye és a fogadó felsőoktatási intézmény között, a pályázó maga keresi meg a külföldi intézményt és egyeztet 
a lehetséges résztanulmányokkal kapcsolatban. Freemover részképzés esetében fogadó nyilatkozat beszerzése 
szükséges a külföldi egyetemtől. 
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