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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: 

M-HR-1702-2223-159501-„Law and Technology” 
b. Koordinátor neve és elérhetősége: Bodor Katalin, bodor.katalin@ajk.pte.hu 
c. A hálózat által megfogalmazott általános célkitűzések címszavakban: 

The network “Law and technology ” is focused on enhancing mobility activities 
of undergraduate and graduate students, PhD students and teachers and 
stimulate research by partner institutions from different universities in the field 
of law with focus on impact of law on technology. 
 

1. Célország Horvátország 

Intézmény, 
honlap 

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law 
https://www.pravos.unios.hr/tkosmomi/en/ 

Pályázattípus Hallgatóknak Oktatóknak 

féléváthallgatás (S) 
 (min. 3 hónap) 

1-2 hónapra (ST) 1 hónapra (T) 
min. 5 munkanap, min. 6 
tanítási óra 

0 fő  0 fő 2 fő 

2. Célország Észak-Macedónia 

Intézmény, 
honlap 

Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Faculty of Law “Iustinianus 
Primus” 
http://pf.ukim.edu.mk/en/ 

Pályázattípus Hallgatóknak Oktatóknak 

féléváthallgatás (S) 
(min. 3 hónap) 

1-2 hónapra (ST) 1 hónapra (T) 
min. 5 munkanap, min. 6 
tanítási óra 

0 fő  0 fő 1 fő 

 
Az aktuálisan megpályáztatható helyeket az adott hálózat magyar koordinátorának kell egyeztetnie a 

hálózat főkoordinátorával és a partnerekkel. 
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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 
(https://www.ceepus.info), melynek lépései a következők: 
 
1) Regisztráció: https://www.ceepus.info/login/login.aspx / 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 
https://tka.hu/palyazatok/117/ceepus---oktatok-mobilitasa 
 
A beérkezett pályázatokról a kari CEEPUS program szakmai koordinátora dönt, az 
eredményekről a kari koordinátor e-mailben értesíti a pályázókat. 
Az ösztöndíj összegekről az alábbi oldalról lehet tájékozódni: 
https://www.ceepus.info/content/contact#NCO 
 
Határidő 

- Intézményi szinten: 2022. június 13. 
- 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). 

 
 
 

https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa
https://tka.hu/palyazatok/117/ceepus---oktatok-mobilitasa
http://www.ceepus.info/
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A határidő után feltöltött pályázatok továbbítására nincs lehetőség! 


