
 

 

 

CEEPUS mobilitási lehetőségek Magyarországra a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében 

 
Milyen formában valósíthatom meg a CEEPUS mobilitásomat? 

Fizikai: továbbra is a fizikai mobilitásokat részesítjük előnyben – akár átütemezéssel 2021. augusztus 
31-ig bezárólag. 

 Kérjük, ellenőrizze az aktuális beutazási szabályokat, és egyeztesse a fogadó intézménnyel, 
hogy tudják-e Önt fogadni a tervezett időszakban fizikai mobilitás keretében. 

Virtuális: ha a beutazási vagy intézményi korlátozások miatt fizikai mobilitás nem kivitelezhető, akkor 
az virtuális formában is megvalósítható. Virtuális mobilitás alatt azt értjük, hogy a nyertes pályázó 
fizikai mobilitás nélkül valósítja meg a pályázatában részletezett szakmai programot, azaz, nem utazik 
be a fogadó országba. A pályázó a virtuális mobilitás időszakára – a fizikai mobilitáshoz képest – 
csökkentett összegű támogatásra jogosult, aminek feltétele a fogadó intézmény előzetes nyilatkozata 
arról, hogy virtuális formában teljesíthető a szakmai program. 

 Kérjük, egyeztesse a fogadó intézménnyel, hogy tudják-e Önt fogadni a tervezett időszakban 
virtuális mobilitás keretében. 

Hibrid: a hibrid / blended mobilitási forma keretében a mobilitás részben fizikailag, részben virtuálisan 
teljesíthető (például virtuálisan elkezdett mobilitás folytatható fizikai formában, ha a körülmények 
lehetővé teszik, vagy fordítva). 

 Kérjük, egyeztesse a fogadó intézménnyel, hogy tudják-e Önt fogadni a tervezett időszakban 
hibrid mobilitás keretében, az aktuális beutazási és az intézményi szabályozások 
függvényében. 

Hallgatók online tevékenység esetén is jogosultak a teljes ösztöndíjra, ha fizikailag megvalósult a 
mobilitásuk (ténylegesen beutaztak Magyarországra), de tanulmányaikat a járványhelyzetből fakadó 
intézményi korlátozások miatt csak, ill. részben online formában tudják végezni Magyarországon. 

A különböző formájú mobilitások között lehetőség van váltani, ha a körülmények indokolják. Erről 
minden esetben egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és változtatás esetén értesíteni kell a CEEPUS 
Magyarországi Irodát (ceepus@tpf.hu). 

Ki veheti igénybe a virtuális vagy hibrid mobilitás lehetőségét? 

 a 2020/2021-es tanévre pályázatukat már benyújtott jelentkezők (bármely státuszban áll a 
pályázatuk; akár átütemezéssel) és az újonnan pályázók 

 hallgatók minden mobilitási típusban (Student, Short Term Student és Short Term Excursion) 
 oktatók (min. 6 tanítási óra / konzultáció kötelező) 
 hálózaton belüli és freemover mobilitások esetében is 

Mit tegyek, ha már benyújtott pályázatom van, ami még nem valósult meg (akár nyertes, akár 
jóváhagyásra vár)? 

Kérjük, egyeztessen a fogadó intézménnyel a mobilitás formájáról és megvalósítási időszakáról. Ha az 
eredeti pályázathoz képest változtatásra van szükség a mobilitás formáját és/vagy időszakát illetően, 
értesíteni kell a CEEPUS Magyarországi Irodát (ceepus@tpf.hu). 

Meddig lehet benyújtani új mobilitási pályázatot? 

Minden mobilitási formában 2021. május 31. 
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Mi a menete az új pályázat benyújtásának? 

Kérjük, hogy a www.ceepus.info felületen történő pályázás előtt egyeztessen a fogadó intézménnyel 
a mobilitás formájáról és megvalósítási időszakáról. A mobilitás formáját (Exchange Type) a pályázónak 
ki kell választania a pályázati űrlap megfelelő részénél (ld. ábra). Ha a tanév során az eredeti 
pályázathoz képest változtatásra van szükség a mobilitás formáját és/vagy időszakát illetően, értesíteni 
kell a CEEPUS Magyarországi Irodát (ceepus@tpf.hu). 

 

Mi a mobilitás megvalósítási határideje, meddig lehet átütemezni a nyertes pályázatot? 

Minden mobilitási formában 2021. augusztus 31. Ha változtatni szeretne a jóváhagyott ösztöndíjas 
időszakon, minden esetben egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és a fogadó fél egyetértése esetén 
a változtatásról értesíteni kell a CEEPUS Magyarországi Irodát (ceepus@tpf.hu). 

Mi az ösztöndíj havi összege a különböző formájú mobilitásokban? 

A havi ösztöndíjráták megtekinthetők a központi pályázati felületen. 

Hogyan kapom meg az ösztöndíjamat virtuális mobilitás esetén? 

Az ösztöndíjat a fogadó intézmény utalja át Önnek. Kérjük, előzetesen egyeztessen számlavezető 
bankjával, hogy a forintban (vagy euróban) indított megbízásokat jóvá tudják-e írni, ill., hogy milyen 
egyéb feltételek (pl. igazolások) szükségesek ahhoz, hogy a külföldi utalást fogadhassa a bank. 

Mi az ösztöndíjas időszak lezárásának menete? 

A pályázat lezárása minden mobilitási formában az ösztöndíjas által kitöltendő Mobility Report és a 
fogadó intézmény által kiállítandó Letter of Confirmation igazolás www.ceepus.info felületre való 
feltöltésével történik. 

Az ösztöndíjas időszakról szóló Letter of Confirmation igazolás a mobilitás formájának megfelelően 
automatikusan kínálja fel a kitöltendő mezőket, elkülönítve a fizikai és a virtuális mobilitási időszakot, 
ahol ez releváns. Kérjük, minden releváns adatot töltsön ki. 

Oktatók esetében min. 6 tanítási óra / konzultáció továbbra is kötelező minden mobilitási formában, 
és a megtartott órák számát minden esetben kérjük feltüntetni a Letter of Confirmation 
dokumentumon. 

A pályázással kapcsolatos további információkért látogasson el honlapunkra. 
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