
 
 

Campus Hungary Pályázati Felhívás  
 

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési 

programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének 

fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében ösztöndíj pályázatot hirdet konvergencia 

régiókban az alábbiak szerint:  

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:  
A felsőoktatási intézmények nemzetközi koordinációs feladataiban, illetve ösztöndíj rendszerek 

fejlesztésében, működtetésében résztvevő teljes és részmunkaidős munkatársak (oktatók, kutatók, 

adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs).  

 

PÁLYÁZAT CÉLJA:  
A tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység járuljon hozzá az intézmény vagy 

az országos program szintjén a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez és/vagy az ösztöndíj 

rendszerek fejlesztéséhez, működtetéséhez hosszú távon.  

 

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK:  
2014. augusztus 15. - 2015. március 31.  

 

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  
2014. május 30. (péntek), 12.00  

KI PÁLYÁZHAT?  
Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási 

intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársa (oktatók, kutatók, 

adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs), aki  

 tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenységével hozzájárul a magyar 

felsőoktatás nemzetköziesítéséhez, és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez 

hosszú távon, és munkatervét ennek megfelelően állítja össze;  

  rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével (Invitation Letter – formanyomtatvány 

ajánlott);  

 rendelkezik a pályázott tevékenységet támogató küldő intézményi jóváhagyással, melynek 

részét képezi a küldő intézménye által kiállított nyilatkozat arról, hogy a pályázó a küldő 

intézményében részt vesz nemzetközi koordinációs feladatokban és/vagy ösztöndíj rendszerek 

fejlesztéséhez kötődő tevékenységben (Intézményi Jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező);  

 igazolja, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban 

vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes 

időszakára kiterjed;  

 a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;  

 vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az 

ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott 

határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott 

dokumentumok eredeti példányait;  

 vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében 

illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.  

 

HOL LEHET PÁLYÁZNI?  
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. április 28-tól.  

A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2014. május 30. (péntek) 12:00. 
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HOVÁ LEHET PÁLYÁZNI?  
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, 

közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint 

nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), amelyben a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek teljesíthetőek és melyet a pályázó küldő intézménye jóváhagyott.  

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.  

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek   

 

ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK  
A TÁMOP 4.2.4B/2 projekt keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:  

 

RÖVID TANULMÁNYÚT  
Célja: A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas 

tevékenység megvalósítására.  

Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a 

nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: nemzetközi konferencián 

való részvétel/előadás, külföldi felsőoktatási intézményekkel közös tanulmányi vagy kutatási 

projektekben való részvétel, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, hazai és 

külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, rövid vendégoktatói látogatás, 

hallgatói csoportos tanulmányút kísérete, nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként való részvétel, 

hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közti új együttműködés kialakítása, staff week-en történő 

részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység.  

Időtartama: 1 - 28 nap (az utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1-1 

nap, míg Európán kívüli országokba 2-2 nap lesz utazásra kalkulálva). 

 

Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam 

figyelembevételével a nyertes munkatárs 68.000 Ft – 467.500 Ft ösztöndíjban részesül.  

 

HOSSZÚ TANULMÁNYÚT  
Célja: A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas 

tevékenység megvalósítására.  

Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a 

nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: hosszabb vendégoktatói 

látogatások, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködés kialakítása, hazai és 

külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, a nemzetközi megjelenést elősegítő 

publikáció készítése, kutatási projektekben való részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló 

tevékenység.  

Időtartama: 29-182 nap (az utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1-1 

nap, míg Európán kívüli országokba 2-2 nap lesz utazásra kalkulálva).  

Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes munkatárs havi 246.500 Ft – 

368.900 Ft ösztöndíjban részesül.  

 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

