
 
 

Campus Hungary Pályázati Felhívás konvergencia régiókban tanuló hallgatók 

számára 
 

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 Campus Hungary ösztöndíjpályázatot 

hirdet a konvergencia régióban 2014. augusztus 15. és 2015. március 31. között megvalósítható 

HALLGATÓI MOBILITÁSRA. 

 

Hol lehet pályázni? 
A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. április 18-tól. A teljes pályázati 

anyag véglegesítésének határideje: 2014. május 30. (péntek) 12:00.  

 

Ki pályázhat? 
Bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény 

hallgatója, aki  

 a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, 

 legalább két lezárt félévvel rendelkezik,  

 a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,  

 rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével (Invitation Letter – 

formanyomtatvány ajánlott),  

 rendelkezik küldő intézménye jóváhagyásával (Intézményi Jóváhagyás – formanyomtatvány  

kötelező),  

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

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.  

 

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni? 
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, 

közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint 

nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), melyet a hallgató küldő intézménye 

jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, 

de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van. 

 

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

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

 

A Campus Hungary Program hallgatói pályázat keretében a következő tevékenységekre lehet 

pályázni:  

 

1) Féléves részképzés 

Célja: hogy a hallgató egy trimesztert vagy szemesztert valamely külföldi felsőoktatási intézményben 

töltsön tanulmányok folytatása céljából. Az ösztöndíj ideje alatt minimum 15 ECTS kredit teljesítése 

kötelező, amennyiben a hallgató az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) intézményében fog tanulni. 

Nem EFT országok esetében minimum 4 tanegység a kötelezően teljesítendő minimum. Kutatás 

esetén annak igazolása szükséges.  

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
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Időtartama: 12-26 hét (84-182 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 pályázó havi  

178 250 Ft – 249 550 Ft ösztöndíjban részesül.  

 

2) Szakmai gyakorlat 

Célja: hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után olyan 

tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely a magyar munkaerőpiacon való 

elhelyezkedésben előnyt biztosít számára.  

Időtartama: 4-21 hét (28-147 nap, utazás napjai nélkül; az ösztöndíj összegébe európai országok 

esetén 1-1 nap, míg Európán kívüli országokba 2-2 nap lesz utazásra kalkulálva). A szakmai gyakorlat 

ideje alatt minimum heti 12 munkaórát kell ledolgozni.  

Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi  

178 250 Ft – 249 550 Ft ösztöndíjban részesül. 

 

3) Rövid tanulmányút: 

Célja: hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való 

megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú 

képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való 

részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció 

megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.  

Időtartama: 1 nap - 4 hét (1-28 nap, 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 pályázó 46.000 Ft – 316 250 Ft ösztöndíjban részesül. 

 

4) Csoportos tanulmányút: 

Célja: hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely 

szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. 

Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott 

intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden 

esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.  

Időtartama: 1 nap - 4 hét (1-28 nap, utazás napjai nélkül; Az ösztöndíj összegébe európai országok 

esetén 1-1 nap, míg Európán kívüli országokba 2-2 nap lesz utazásra kalkulálva.)  

Létszám: egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.  

Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt 

időtartam figyelembevételével a csoporttagok fejenként 46.000 Ft – 316 250 Ft ösztöndíjban 

részesülnek. 

 

 


