
TÁJÉKOZTATÓ HALLGATÓKNAK 
NEMZETKÖZI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL 

a Mérnöki Intézetben 2019. február 18., hétfő 16.00 K.ép. fsz.28. terem 

a Geoinformatikai Intézetben 2019. február 20., szerda 15.30 A.ép. 103. terem 

További információ és jelentkezés: 

 http://erasmus.uni-obuda.hu/  

 Dr. Seebauer Márta, Dr. Udvardy Péter 
 Mérnöki Intézet Geoinformatikai Intézet 
 seebauer . marta@amk.uni-obuda.hu udvardy . peter@amk.uni-obuda.hu 

Felhívás Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási egyéni mobilitási 

pályázat beadására 

Az Óbudai Egyetem (pót)pályázatot hirdet hallgatói és oktatói, valamint nem oktatói személyzet 

számára az Erasmus+ és Nemzetközi kreditmobilitási programokban való egyéni mobilitás 

megvalósítására. 

Pályázható mobilitás típusok hallgatóknak: 

 hallgatói tanulmányi célú mobilitás (1 vagy 2 szemeszter), 

 hallgatói szakmai gyakorlat (2-12 hónap), 

 frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap) 

A pályázatokat elektronikus és papír alapú nyomtatványokkal kell benyújtani. Az elektronikus 

verzió benyújtása az Erasmus+ online regisztrációval történik. A papíralapú nyomtatványokat a 

kari koordinátorhoz kell benyújtani (online is lehetséges, valamennyi dokumentum e-mail-ben 

történő megküldésével), valamennyi űrlap és dokumentum szabályos és maradéktalan 

kitöltésével. 

A pályázatok beadási határideje: 2019. március 1. (péntek) éjfél 

További információ: http://erasmus.uni-obuda.hu 
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Campus Mundi pályázat külföldi részképzésre 

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni 

tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat 

szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben 

vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók: 

 a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján; vagy 

 freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen 

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 

20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű 

kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő 

felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori 

képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi 

követelményekhez szorosan kapcsolódik. 

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás 

legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. 

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. 

 2018/2019. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2019. március 30-ig; 
 2019/2020. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2020. március 30-ig. 

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra 

igényelhető ösztöndíj.   



A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok: 

https://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez 

 

Campus Mundi pályázat külföldi szakmai gyakorlatra 

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata 

alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket 

szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben 

előnyt biztosítanak. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban 

teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. 

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama: 

 a 2018/2019. tanévi kiutazók esetében legalább 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási 
napokon kívül), legfeljebb pedig 5 hónap lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, 
mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért 
itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet. 

 a 2019/2020. tanévi kiutazók esetében legfeljebb 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási 
napokon kívül) lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, 
amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba 
beszámítanak 15 kreditet. 

Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga kereshet saját szakmai területének 

megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos 

tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, 



vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, 

múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint: 

 uniós intézmény és egyéb uniós szervezet, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes 
lista a https://ec.europa.eu/info/about-european-union_en honlapon érhető el); 

 uniós programok irányítását végző szervezet, például Erasmus+ nemzeti iroda (az esetleges 
összeférhetetlenség és/vagy kettős finanszírozás elkerülése miatt). 

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie. 

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. 

 2018/2019. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2019. június 30-ig; 
o A 2018/19-es tanévre vonatkozó pályázati felhívás itt tölthető le. 

 2019/2020. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2020. június 30-ig. 
o A 2019/20-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás itt tölthető le. 

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra 

igényelhető ösztöndíj.   

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok 

https://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz  
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Államközi ösztöndíjak kiutazók részére 2019/2020 

A Tempus Közalapítvány ismét meghirdeti a kétoldalú államközi kulturális, tudományos és 

oktatási egyezményeken alapuló ösztöndíj lehetőségeket mintegy 60 országba, kutatást vagy 

oktatást célzó tanulmányútra, nyári egyetemekre, rész- illetve teljes képzésekre. 

Az ösztöndíjra alap-, mester és doktori szintű egyetemi, főiskolai hallgatók, oktatók, kutatók, 

kutatóintézetek munkatársai, valamint a különféle művészeti ágak képviselői is pályázhatnak. A 

pályázók köre és a pályázás feltételei országonként és ösztöndíj típusonként eltérnek. 

Pályázati határidő: 2019. február 28. 

További információ: https://tka.hu 

Francia Kormány Ösztöndíj program 2019-2020 

A francia kormány ösztöndíjprogramot indít a 2019-2020-as tanévre olyan diákok, fiatal és 

szenior kutatók számára, akik mester vagy doktorandusz tanulmányokat vagy poszt-

doktorandusz kutatást szeretnének folytatni Franciaországban. 

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 

További információ: https://hongrie.campusfrance.org 

2019 Global Intern Program 

A Global Intern Program (GIP) 8 hetes szakmai gyakorlatos ösztöndíjprogramot indít tudomány 

és mérnöki területeken a Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) dél-koreai 

egyetemen 2019. június 21. és 2019. augusztus 16. között. 

A programra külföldi végzős alapképzéses és mesterképzéses hallgatók jelentkezését várják. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 8. 

További információ: https://tka.hu 

Visegrádi Alap Ösztöndíjprogram 2019 

A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) ösztöndíjprogramot hirdet mester- és doktori tanulmányokat 

folytató hallgatók és kutatók számára. Az ösztöndíjprogram időtartama mesterképzéses 

hallgatók esetében legfeljebb 4 félév, doktori képzésen tanuló hallgatókszámára maximum 2 

félév lehet. 

A hallgatók bármely V4 ország, illetve Albánia, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, 

Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Koszovói Köztársaság, Macedónia, Moldova, Montenegró, Szerbia 

és Ukrajna akkreditált felsőoktatási intézményéhez pályázhatnak. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 15. 

További információ: https://www.visegradfund.org 
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Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak 

Az ösztöndíjprogram a világ válságos régióiban élő keresztény fiatalok számára nyújt képzési 

lehetőséget magyar felsőoktatási intézményekben. A program célja, hogy az ösztöndíjas 

keresztény fiatalok hazájukba visszatérve megszerzett tudásukkal hozzájárulhassanak 

keresztény kultúrájuk és közösségük megőrzéséhez és fejlesztéséhez. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 20. 

További információ: https://tka.hu 

Kínai állami ösztöndíj lehetőség a Yanshan Egyetemen 

A kínai Yanshan Egyetem két ösztöndíjat ajánl fel Magyarország számára a „Silk Road Program” 

által nyújtott kínai állami ösztöndíj keretein belül. 

Az ösztöndíj „Master of Materials Science and Engineering” tudományterületre került 

meghirdetésre. A tanulmányok MA szinten 3 tanulmányi évre, doktori szinten 4 tanulmányi évre 

szólnak. A képzés nyelve angol vagy kínai. Kínai nyelvi képzés választása esetén a kínai nyelvi 

előképzés is része a programnak. 

Jelentkezési határidő: 2019. június 14. 

További információ: https://tka.hu 

A Ludwigshafen University idén is várja nemzetközi hallgatók 

jelentkezését nyári egyetemére 

A Ludwigshafen University of Business and Society német egyetem egy 3 hetes nyári egyetemet 

szervez nemzetközi hallgatók számára “Current Topics in European Business, Economics and 

Ecology” témakörben 2019. augusztus 7-28. között. A nyári egyetem részletes programja és a 

regisztrációs felület 2019. márciusában lesz elérhető. 

További információ: https://www.hwg-lu.de 
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