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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévben 

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás (ICM) hallgatói mobilitási programban való részvételre. 

 

A pályázat célja 

 

Az Erasmus+ ICM program keretében a pályázaton nyertes hallgatók 2020. szeptember 1-től 2021. január 

31-ig vagy 2021. február 1-től 2021. június 30-ig tartó lehetőséget kapnak Erasmus+ Nemzetközi 

Kreditmobilitási partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (tanulmányok). 

 

A részképzés célja lehet félév-áthallgatás vagy a szakdolgozat elkészítése is.  

 

A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő 

intézmény (ELTE) elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és 

átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. PhD hallgatók 

esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka. 

 
Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók 
• részképzés esetében 3-10 hónapot töltenek külföldön (Campus Mundi ösztöndíjprogram esetében 

tanévente legfeljebb 5 hónap támogatható); 

• a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; 

• itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, illetve rendes ösztöndíjukat a külföldi 

tartózkodás idejére is megkapják; 

• külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két 

együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató milyen kurzusokat 

fog elvégezni a külföldi egyetemen (Learning Agreement for Studies szerződést kötnek). A külföldön 

teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet 

kevesebb, mint 20 ECTS (az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum 

kreditszámot vagy tanegységszámot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki 

felhívásban közzéteszik). PhD-hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is 

teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás).  

• A nyertes hallgatók pályázhatnak Campus Mundi ösztöndíjra is (minimum 3, maximum 5 hónap 

időtartamban). 

• A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás 

keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba. 

https://www.elte.hu/campus-mundi/palyazat
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Figyelem! Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási program (ICM) jelenleg csak a kint tanulás 

lehetőségét garantálja, ösztöndíjat nem biztosít. Emiatt minden Erasmus+ ICM ösztöndíjra pályázó 

hallgatót kérünk, hogy nyújtsa be pályázatát Campus Mundi ösztöndíjra is! A Campus Mundi keretösszeg 

korlátozottsága miatt javasoljuk az Erasmus+ ICM, valamint Campus Mundi pályázatok mielőbbi 

benyújtását. 

 

 A Campus Mundi (II. pont) program feltételeit is figyelembe véve olyan ELTE-s hallgató pályázhat, 

akinek állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész 

Magyarország területe), valamint: 

• magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik; 

• minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgató esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást 

tervezi, legalább harmadéves; 

• aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n 

(kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében); 

• valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.  

• az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a 

fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó). 

 

További tudnivalók a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban: 

• A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik (online 

felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után). 

 

Az elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege 

 

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap (90 nap).  

 

Campus Mundi ösztöndíjprogram esetében Európán kívüli célországba történő kiutazás tanévente csak egy 

pályázat keretében támogatható, részképzés esetén legfeljebb 5 hónapra nyújtható támogatás. 

 

A 2020/2021-es tanévben aktuális ösztöndíjak összege: 

A jelen pályázat keretében kiválasztott hallgatókat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Campus Mundi 

ösztöndíjra javasolja intézményi hozzájárulás formájában. A Campus Mundi ösztöndíjra a hallgató 

pályázik, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya segítségével. Információk az ösztöndíjról, a 

jelentkezés menetéről: https://www.elte.hu/campus-mundi 

 

Figyelem! Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében a Campus Mundi 

ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén. A Tempus Közalapítvány kiírása 

szerint kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs 

levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges továbbra is ahhoz, 

hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást. Az Erasmus+ 

Nemzetközi Kreditmobilitási pályázatot elnyert hallgatóinkat kiemelten támogatni fogjuk a pályázat 

benyújtása során. A pontszámítás módja megtalálható a pályázati felhívás honlapfelületén, a I.D. pontban. 

https://www.elte.hu/campus-mundi/palyazat 

https://www.elte.hu/campus-mundi/palyazat
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A Campus Mundi ösztöndíj összege: 

200.000 HUF/hó: Albánia, Szerbia, Ukrajna 

220.000 HUF/hó: Bhután, Egyiptom, Marokkó, Mongólia, Tunézia, Vietnam 

275.000 HUF/hó: Argentína, Brazília, Ecuador, Irán, Kína, Malajzia, Oroszország, Thaiföld 

350.000 HUF/hó: Dél-Korea, Izrael, Japán, USA, Új-Zéland 

 

Ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós 

betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek 

finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt. 

 

Részletek a Campus Mundi pályázati felhívásnál, a I/B szekcióban. 

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő 

összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!  

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat 

Erasmus státuszt (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), akkor is, ha zero grant (label) mobilitásról 

van szó. Ha a pályázó a jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy 

szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor 

is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is 

pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus-hallgatók.  

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja 

 

 A pályázatot az esetleges kari/intézeti/tanszéki sajátosságoknak megfelelően lehet benyújtani a szakmai 

koordinátor részére folyamatosan, a 2020/2021-es tanévre. A szakmai koordinátor javaslatát a pályázatról 

5 munkanapon belül eljuttatja a Kari Külügyi Bizottság részére, amit a Bizottság döntését követően 5 

munkanapon belül továbbít az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatásai számára. 

FONTOS! Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási pályázatának benyújtásakor vegye figyelembe a 

Campus Mundi program szabályozását is! A Campus Mundi pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 

óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró Tempus 

Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Emiatt javasoljuk 

az Erasmus+ ICM, valamit Campus Mundi pályázatok mielőbbi leadását, lehetőség szerint a 

mobilitás tervezett kezdődátuma előtt legalább 5 hónappal. 

 

Az érvényes pályázat tartalmazza: 

1. Pályázati adatlap (hiánytalanul kitöltve, aláírva) 

2. Önéletrajz 

3. Motivációs levél 

4. Egyéb mellékletek (amennyiben a kar/intézet kéri) 

Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe 

venni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan, nem géppel kitöltött pályázatokat nem 

fogadjuk el. 

https://www.elte.hu/campus-mundi/palyazat
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A pályázat előkészítése során a hallgató feladata tájékozódni a partneregyetemek honlapjain a 

kurzuskínálatról, illetve arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) 

hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a 

szakmai és/vagy a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények listája a pályázati felhívással egy 

időben kerül meghirdetésre. 

 

A benyújtott pályázatok elbírálása 

 

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el. A bírálati 

szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza. Az előzetes tartalmi bírálatot követően – a kari vagy 

intézeti/tanszéki szabályozás szerint – szóbeli meghallgatás történhet. 

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további 

szempontok is lehetnek): 

• szaknyelvi ismeret, 

• tanulmányi eredmény, 

• szakmai tájékozottság és aktivitás, 

• kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény, 

• a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység, 

• beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása. 

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, 

azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus-hallgatók újrapályázását is. 

Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai 

bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat 

vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik. KBB a 

pályázatban benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás/motivációs levél alapján egyéni értékelő 

lapot készít. A KBB az egyéni értékelő lapon rögzített pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat. A 

végső hallgatói rangsort a KBB a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) részére küldi meg. A 

Döntést arról, hogy a KBB által felterjesztett listáról hány hallgató nyerhet el ösztöndíjat a HOMB dönt. A 

pályázaton megfelelt, de ösztöndíjban nem részesülő hallgatók tartaléklistára kerülnek, illetve 

önfinanszírozóként megkezdhetik a külföldi mobilitási tevékenységet. Ugyanakkor a hallgatók a Campus 

Mundi pályázatukat már a tanszéki értesítés után benyújthatják, nem szükséges megvárni a HOMB 

döntését.  

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra 

jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni 

tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj). Erasmus label/zergo grant 

státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj fizetése alól, illetve minden 

olyan díj pl. regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól, 

amelyet a fogadó fél hallgatóinak sem kell külön kifizetnie. A fogadó egyetem hallgatóival megegyező 

jogaik és kötelezettségeik vannak. 

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, 

várhatóan 2020 júniusának második felében. Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül 

kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. 
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A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a június után rendszeres összeülő Hallgatói 

és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan 2020. szeptemberben és novemberben. 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok 

állnak rendelkezésükre. 

 

2020.04.18. 

              Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 


