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Pályázati felhívás 

 
 
 
 
 
Tisztelt Hallgatók és Oktatók! 
 
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet a CEEPUS – 
Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói 
mobilitásban való részvételre.  
Az alábbi partnerintézményekbe lehet pályázni, a táblázatban felsorolt pályázattípusok, 
ill. keretszámok szerint.  

I.  
a. A hálózat száma és címe: CIII-HU-1405-02-2021 - Multilevel interaction 

of legal orders in Central Europe 
b. Koordinátor neve és elérhetősége: Bodor Katalin, bodor.katalin@ajk.pte.hu 
c. A hálózat által megfogalmazott általános célkitűzések címszavakban: 

A ‘Multilevel interaction of legal orders in Central Europe’ című CEEPUS 
hálózat alapja az a vélemény, hogy a nemzetközivé válás elengedhetetlen 
eleme a felsőoktatásnak ideértve a jogi és a közigazgatási területeket is. 
A hálózat tagjainak meggyőződése, hogy a közép-kelet-európai országok 
felsőoktatási intézményeinek meg kell erősíteniük kapcsolatukat és 
együttműködésüket a rendkívül versenyképes európai felsőoktatási 
„piacon”. 
 

1. Célország Horvátország 
Intézmény, 
honlap 

College of Applied Sciences „LAVOSLAV RUŽIČKA“ in Vukovar 
https://www.vevu.hr/ 

Pályázattípus Hallgatóknak Oktatóknak 
féléváthallgatás (S) 
 (min. 3 hónap) 

1-2 hónapra (ST) 1 hónapra (T) 
min. 5 munkanap 

0 fő  0 fő 1 fő 

2. Célország Románia 
Intézmény, 
honlap 

Babeș-Bolyai University 
https://www.ubbcluj.ro/en/ 

Pályázattípus Hallgatóknak Oktatóknak 
féléváthallgatás (S) 
(min. 3 hónap) 

1-2 hónapra (ST) 1 hónapra (T)  
min. 5 munkanap 

0 fő  2 fő PhD hallgató 1 fő 

 
Az aktuálisan megpályáztatható helyeket az adott hálózat magyar koordinátorának kell 

egyeztetnie a hálózat főkoordinátorával és a partnerekkel. 
 

https://www.vevu.hr/
https://www.ubbcluj.ro/en/
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Általános pályázati feltételek 
Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárásokat, formai feltételeket a mellékelt 
Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények c. dokumentumban 
találhatják meg. 
 
Hogyan kell pályázni? 
A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára 
(www.ceepus.info), melynek lépései a következők: 
 
1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / regisztrációs lap 
kitöltése / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció 

 
FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell 

használni! 
 
2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop 
felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati 
űrlap kitöltése 
Dokumentumok: 
Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs 
dokumentum melléklet 
Freemover: 1 db Letter of Acceptance, 2 db Letter of Recommendation 
Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum 
 
3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb 
Bővebben: https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa 
 
A beérkezett pályázatokról a kari CEEPUS program szakmai koordinátora dönt, az 
eredményekről a kari koordinátor e-mailben értesíti a pályázókat. 
 
 
Határidő 

- Intézményi szinten: 2020. június 15. 
- A határidőt a küldő intézmény szabja meg. Azt azonban figyelembe kell venni, 

hogy az intézményi szintű kiválasztást követően a pályázóknak a 
www.ceepus.info oldalra is fel kell tölteniük a pályázatukat az alábbi határidőkig: 

o az őszi félévre: június 15. 
o a tavaszi félévre: október 31. 
o Freemover pályázatok: november 30. (elsősorban a tavaszi félévre). 

 
 
 

A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség! 

https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa
http://www.ceepus.info/
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Student (S) 
- 

féléváthallgatás 
célú mobilitás 

3-5 hónap 
 
Minimum tartózkodási 
idő: egész hónapok, az 
utolsó hónap min. 16 
nap 

- aktív hallgatói státusz alap-, mester- vagy doktori 

képzésben (az ösztöndíj idején) 

- 2 lezárt félév a kiutazáskor 

- CEEPUS országbeli állampolgárság 

- saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási 

helyével megegyező országba nem utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. angol nyelvű hallgatói 

jogviszony-igazolás a hazai intézménytől) 

- a kinntartózkodás alatt óralátogatás, kreditszerzés 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint) 

 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- Miért szeretne egy szemesztert a 

partnerintézménynél tölteni, melyek a 
személyes motivációi, céljai?  

- Milyen kurzusokat tervez látogatni?  
- Miben fogja a kint szerzett tapasztalat a 

tanulmányait segíteni? 
- Hogyan járul hozzá a kinntartózkodás a szakmai 

előmeneteléhez? 
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Short Term 
Student (ST) 

- 
szakdolgozathoz 
való kutatás és 
konzultáció a 

fogadó 
egyetemen 

 
speciális 

kurzuson/nyári 
egyetemen való 

részvétel 

1-2 hónap  
 
Minimum tartózkodási 
idő:  
1 hónap esetén: min. 
21 nap,  
2 hónap esetén: egy 
teljes hónap, a 
második hónap min. 
16 nap  
 
speciális kurzus/nyári 
egyetem esetén min. 6 
nap 

- az ösztöndíj idején aktív státuszú, alap-, mester- vagy 

doktori képzésben lévő szakdolgozó hallgatók vagy 

doktoranduszok, ill. speciális kurzus esetén aktív 

hallgatói jogviszony 

- 2 lezárt félév a kiutazáskor 

- CEEPUS országbeli állampolgárság 

- saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási 

helyével megegyező országba nem utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. angol nyelvű hallgatói 

jogviszony-igazolás a hazai intézménytől) 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint) 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- Milyen témában írja a szakdolgozatát? 
- Az 1-2 hónapos kinntartózkodás alatt milyen 

segítséget fog igénybe venni (konzultáció, helyi 
könyvtár használata, múzeumok, levéltárak)? 

- Hogyan segíti elő a kinntartózkodás a 
szakdolgozatban való előmenetelt, miért 
szükséges a kinti kutatás, miben nyújt többet az 
ott fellelhető anyag, mint a saját intézményben 
elérhető források? 
 
Speciális kurzusra (nyári egyetemre) való 
jelentkezés esetén: 

- Kurzus, program címe, időpontja. 
- Miért szeretne részt venni? 
- Miként fog hozzájárulni a kinntartózkodás a 

szakmai fejlődéséhez? 
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Short Term 
Excursion 

(STE) 
- 

partnerintézmény 
által szervezett 

hallgatói 
kiránduláson való 

részvétel a 
fogadó országban 

3-5 nap 

- aktív hallgatói státusz alap-, mester- és doktori 

képzésben (az ösztöndíj idején) 

- CEEPUS országbeli állampolgárság 

- saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási 

helyével megegyező országba nem utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. angol nyelvű hallgatói 

jogviszony-igazolás a hazai intézménytől) 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek (nyelvtudás, képzési program, szint) 

 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- A kirándulás célja, helyszíne, ideje. 
- Miért szeretne részt venni, melyek a személyes 

motivációi, céljai? 
- Miként fog hozzájárulni a kirándulás a szakmai 

fejlődéséhez? 
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A mobilitás 
típusa és célja 

Az ösztöndíj 
időtartama 

Pályázati feltételek A pályázat formai és tartalmi elemei 

Teacher (T) 
- 

oktatási célú 
mobilitás 

1 hónap  
 
Minimum tartózkodási 
idő: 5 munkanap 
(legalább 6 tanítási óra 
megtartása kötelező) 
 

- oktatói státusz a küldő intézményben 

- saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási 

helyével megegyező országba nem utazhat 

- nem CEEPUS országok állampolgárai: „Equal Status” 

dokumentum feltöltésével (pl. tartózkodási engedély 

vagy a munkaszerződés releváns részei angol nyelven) 

- tervezett oktatási tevékenység részletezése 

- Ausztria: PhD fokozat kötelező 

- az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban 

nem részesül (kettős finanszírozás kizárása) 

- egyéb, a küldő, ill. a fogadó intézmény által támasztott 

feltételek 

Kizárólag konferencián való részvétel, kapcsolatépítő 
látogatás, kutatási tevékenység nem támogatható a program 
keretében! 
 

- Határidő előtt feltöltött pályázat 
- Munkanyelv: angol 
- Motivációs levél hossza min. 500 karakter 

(szóköz nélkül) 
- Milyen előadásokat/szemináriumokat fog 

tartani (cím/téma, óraszám, ha előre ismert: 
kreditérték)?  

- Milyen hozzáadott értéket jelent a tevékenység 
a fogadó intézménynek?  

- A pályázó számára milyen hozadéka van? 
- Egyeztette-e a fogadó tanszékkel / 

koordinátorral a tervezett órák témáját?  
- Ha az oktató a szorgalmi időszakon kívül tervezi 

a tartózkodás idejét, hogyan valósul meg az 
oktatói tevékenység? 
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Freemover 
(S / ST / T) 

- 
hálózaton kívüli 
mobilitás, lásd 

S/ST/T 

A Freemover a hálózatokon kívül megvalósuló hallgatói vagy oktatói mobilitás, a hálózaton belül megvalósuló mobilitásokkal azonos 
feltételekkel (tandíjmentesség, ösztöndíj) és követelményekkel. A Freemover pályázat kötelező melléklete 1 db fogadólevél a fogadó 
egyetemtől (Letter of Acceptance), ill. 2 db ajánlólevél a küldő intézménytől (Letter of Recommendation). Mindkét formanyomtatvány a 
www.ceepus.info honlapról letölthető. Kérjük, kizárólag ezeket a CEEPUS dokumentumokat használják!  
Freemover ösztöndíj elősorban a tavaszi félévre igényelhető, a hálózatok által fel nem használt hónapok terhére. Az őszi félévre szólóan csak 
bizonyos országokba nyújtható be pályázat. 
Pályázatok benyújtása: kizárólag online a www.ceepus.info felületen. Freemoverek esetében a küldő intézmények előzetesen nem 
pályáztatnak. 

 
 
 
Tempus Közalapítvány 
CEEPUS Magyarországi Iroda 
 

2019. 
Visszavonásig érvényes. 

 
 

http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.info/
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