
 
  

A pályázat 

megnevezése 

Az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap pályázata nemzetközi mesterszak képzési tervének elkészítésére és a 

szak elindítására 

A pályázat kódja EKA_MES 

A pályázat célja Közös mesterképzés vagy mesterképzési szakirányspecializáció (joint degree, double degree) indítása a 

European Higher Education Area tagországainak intézményeivel 

Elnyerhető 

támogatás 

Az elnyerhető összeg bruttó 5 millió Forint, amely két részletben kerül kifizetésre: 

 50% előfinanszírozás a képzési terv kidolgozására, Európai Uniós pályázat megírására 

 50% utófinanszírozás a képzés elindulását követően, az első éves sikeres felvételi eljárások lebonyolítása 

után 

Pályázat 

benyújtására 

jogosultak köre 

Pályázatot az ELTE-vel a pályázat benyújtásakor határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban álló oktatók, kutatók nyújthatnak be 

Jogosultsági 

feltételek 

- 

A pályázatok 

megvalósítása 

során elvárt 

kritériumok 

 képzési terv kidolgozása, a kidolgozásban és a képzésben résztvevő további oktató-kutatók bemutatása 

 indítási engedéllyel rendelkező mesterszak indítása VAGY új mesterszak létesítése és indítása a külföldi 

partneregyetemmel/partneregyetemekkel közösen legkésőbb 2023. szeptember 1-ig 

 a közös képzés első évfolyamára legalább 10 hallgató beiratkozása 

A pályázók számára az Oktatási Igazgatóság személyes konzultációt biztosít a közös képzés létesítésére és 

indítására vonatkozóan. Az Oktatási Igazgatóság a nemzetközi együttműködésben megvalósítandó új mesterszak 

vagy indítási engedéllyel rendelkező mesterszak indításának folyamatáról részletes tájékoztatót készít, amivel 

segíti a pályázókat. 

https://ehea.info/


A pályázatok 

benyújtásának 

módja 

Kizárólag elektronikusan, az eka@elte.hu címen, a pályázat kódját az elektronikus levél tárgyaként feltüntetve. 

A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás értelmében pályázat (amely hivatalos levelezésnek minősül) kizárólag 

„elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható. A pályázatot valamennyi mellékletével együtt egy zip 

kiterjesztésű tömörített fájlban kell benyújtani.  

A pályázatok 

benyújtásának 

határideje 

2022. március 1-től folyamatosan 

Benyújtható 

pályázatok száma 

Egy mesterszakra vonatkozó pályázattal csak egy alkalommal lehet pályázni. 

Benyújtandó 

dokumentumok, a 

pályázat formai 

kritériumai 

A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint rögzíteni szükséges az ELTE Pályázati Elektronikus 

Rendszerében (EPER). Kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 EPER elektronikus pályázati adatlap, amelyet a pályázó és a kari vezető elektronikusan aláírt (lásd 

Segítség az EPER adatlap kitöltéséhez) 

 pályázati adatlap (doc), amely tartalmazza az 

o előzetes képzési tervet 

o költségtervet 

 partneregyetemek közti szerződés 

A 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításnak megfelelően az ELTE oktatói, kutatói felelősek a Stratégiai Adatbázis 

(STA) teljes körű feltöltéséért, így a pályázat benyújtójának STA validációja minden esetben ellenőrzésre kerül. A 

STA-validáció elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után. 

A pályázat 

érvényességének 

formai ellenőrzése, 

hiánypótlás 

A beérkezést követő 5 munkanapon belül az EKA Operatív Bizottság (OB) titkársága elvégzi a pályázatok 

érvényességének formai ellenőrzését. Amennyiben az OB a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy 

a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat 

hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót egy alkalommal a pályázati adatlapon megadott e-

mail címére megküldött elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának 

egyidejű megjelölése mellett − hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 5 

munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy 

azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt 

határidőre tett eleget, az OB titkársága megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának 

megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a pályázónak a pályázat további vizsgálat nélküli elutasításáról. 

mailto:eka@elte.hu


Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasítandó: 

 a pályázat hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz 

 a pályázó nem csatolta az EPER pályázati adatlapot 

 nem a jogosult nyújtotta be a pályázatot 

 a benyújtási e-mail cím nem felel meg a 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasításban foglaltaknak 

 a pályázó nem tett eleget a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításban foglalt validálási kötelezettségnek 

A pályázatok 

elbírálásának 

szempontjai 

 

A pályázat 

elbírálásának 

határideje 

A 2022. március 28-ig benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. április 25-ig elbírálásra kerülnek. A 

2022. március 29. és szeptember 30. között benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig 

elbírálásra kerülnek. 

A pályázók 

támogatói döntést 

követő kiértesítése 

A bírálat eredményéről (elfogadás/elutasítás) a pályázókat az OB 15 munkanapon belül értesíti. Az elutasító 

döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A nyertesek 

listájának 

közzététele 

A pályázat nyerteseinek listáját az OB a kiértesítést követő 5 munkanapon belül az ELTE honlapján közzéteszi a 

mesterszak megjelölésével. 

Támogatás 

kiutalásának 

határideje 

A megítélt támogatás első részlete a kiértesítést követő 60 napon belül kiutalásra kerül. A második részlet a 

képzés elindulását követően, az első éves sikeres felvételi eljárások lebonyolítása után utalható ki. 

A támogatás 

felhasználásának 

határideje 

2023.09.01. 

A támogatásról 

lemondás feltételei, 

módja 

A támogatásról a kiértesítést követő 30 napon belül lehet lemondani az OB-nak küldött elektronikus levélben. 

Amennyiben a támogatás már kiutalásra került, a támogatást 30 napon belül vissza kell utalni az Egyetemi 

Kiválósági Alap számára. 

A pályázatok 

megvalósítása 

során elvárt 

 képzési terv bemutatása 

 igazolás benyújtása a mesterszak elindításáról 

 a felvételi eljárás eredményeinek bemutatása 



kritériumok 

ellenőrzése 

 az első félév hallgatói listájának bemutatása 


