
 

PÁLYÁZAT  BEADÁSI HATÁRIDŐK A 2017/18. TANÉVBEN 

  CAMPUS MUNDI ERASMUS+ 
RÉSZKÉPZÉS 
2. féléves 
kiutazás 

EGT 
országok 

Csak nyertes Erasmus+ hallgatók 
esetében:  folyamatos, de feltétlenül a 
mobilitás kezdete előtt kell beadni a 
pályázatot 
 
Új pályázók esetében: 
Mivel ERASMUS+ pályázathoz kötött, 
ezért a beadás már nem lehetséges. 
Egyedi esetekben külön egyeztetés 
alapján, ha az Erasmus+ pályázat is 
működik, a fogadó egyetem egyetértése 
esetén 

 
 
 
 
 
 
Új pályázat beadása már nem lehetséges, a 
legtöbb külföldi egyetem október végéig 
fogadja a hallgatói jelentkezéseket 
(kivételes esetek lehetnek, ezeket egyedileg 
egyeztetjük). 

EGT-n 
kívül  

2018. március 30-ig folyamatos, a 
pályázat beadása csak a mobilitás 
megkezdése előtt lehetséges 

CM pályázathoz nem szükséges Erasmus+ 
státusz, nem kell pályázatot beadni 

 
Részletes pályázati felhívás: 
http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez 
 
ÚJ!  A pályázat benyújtásához már egy lezárt aktív félév is elegendő. A kiutazás megkezdésekor 
azonban 2 lezárt félévvel kell rendelkezni alap és osztatlan képzésen. 
 
  CAMPUS MUNDI ERASMUS+ 
SZAKMAI 
GYAKORLAT 
2. féléves 
kiutazás 

EGT 
országok 

2018. június 30-ig folyamatos, a 
pályázat beadása csak a mobilitás 
megkezdése előtt lehetséges. 
Fogadólevél már a pályázathoz is 
szükséges. Erasmus+ státusz nem 
feltétel, de ajánlott, arra az esetre, ha 
nem lesz nyertes a CM pályázat. 

2018. január 31-ig folyamatos. Fogadólevél 
már a pályázathoz is szükséges. 

 EGT-n 
kívül  

2018. június 30-ig folyamatos, a 
pályázat beadása csak a mobilitás 
megkezdése előtt lehetséges. 
Fogadólevél már a pályázathoz is 
szükséges.  

Nincs szakmai gyakorlat pályázati lehetőség 

 

Részletes pályázati felhívás: 
http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz 
 
ÚJ!   

- A pályázat benyújtásához  és a kiutazáshoz is elegendő egy lezárt aktív félév.  
- A szakirányú továbbképzési szakok hallgatói is jelentkezhetnek 
- Nem szükséges aktív hallgatói státusz (de aki Erasmus+ státuszt is nyert, annak igen) 

http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz


- Friss diplomásként is teljesíthető a gyakorlat 2018. szeptember 30-ig 
- Min. időtartam: 3 hónapra nőtt, és itthon kredittel kell elismerni. Ettől rövidebb idő is 

támogatható, ha a küldő intézmény min. 15 kredittel elismeri és beszámítja a gyakorlatot. 
 

 

RÖVID TANULMÁNYÚT: A pályázati határidő 2017. október 10-én lejárt. 


