CM LOGÓ

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ
KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATHOZ
Miért jó nekem a Campus Mundi ösztöndíj?
A pályázat célja, hogy a külföldi cégnél vagy egyéb fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlatod során olyan, a
tanulmányaidhoz szorosan kötődő munkatapasztalatot, kompetenciákat és készségeket szerezhess, amelyek hazatérve
a magyar munkaerőpiacon előnyt jelenthetnek számodra. Az ösztöndíjjal mester- és doktori képzési szinten a kutatási
tevékenységed is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményeidhez szorosan kapcsolódik.
A pályázat 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. közötti időszakban megvalósuló, 3-5 hónapos külföldi szakmai gyakorlatot támogat a magyarországi felsőoktatásban részt vevő diákok körében.

Ki pályázhat rá?
Akkor tudsz pályázni, ha az Erasmus+ programban részt vevő felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén
tanulsz, valamint:
-	alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezel (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel);
-	a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonyod van;
-	a fogadó intézmény/vállalkozás munkanyelvéből/munkanyelveiből nyelvtudásod legalább komplex B2 szintű (de ha a
fogadó fél ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
-	Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtottad Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatodat.

Mekkora összegre tudok pályázni?
A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célország megélhetési rátáitól függően havi 186 000 és 277 200 Ft között változik. Az ösztöndíjhoz szociálisan rászoruló vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatást is igényelhetnek.

Hogyan és meddig jelentkezhetek?
A pályázat beadásának módját és a csatolandó dokumentumok listáját a pályázati felhívás rögzíti. A pályázat beadásakor
az alábbiakat vedd még figyelembe:
- Ha Erasmus+ programországban teljesítendő szakmai gyakorlatra pályázol, akkor az Erasmus+ szakmai gyakorlatra
vonatkozó pályázatot is be kell nyújtanod a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus+ ügyekkel foglalkozó szervezeti
egységéhez, a helyi Erasmus+ pályázati felhívásnak megfelelően.
- Amennyiben egyéb országba pályázol, akkor csak a Campus Mundi pályázatot kell beadni, de akkor ezt az intézményed
nemzetközi irodájával mindenképpen egyeztesd!

A pályázat véglegesítésének határideje:
- tavaszi forduló: 2016. április 10. (vasárnap) 23:00 óra,
- őszi forduló: 2016. október 20. (csütörtök) 23:00 óra.

Hol találom meg a teljes pályázati kiírást?
Az ösztöndíjhoz kapcsolódó teljes felhívást a
www.campusmundi.hu
honlapon tudod elolvasni, ahol minden további szükséges információt is megtalálhatsz a sikeres pályázáshoz.
Európai Szociális
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