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I.
Általános információ
a CEEPUS-ról

Kedves Olvasó!
A Tempus Közalapítvány által készített CEEPUS Kézikönyv célja, hogy naprakész, praktikus információval
szolgáljon a CEEPUS, azaz a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogramról, valamint megkönnyítse az eligazodást a szabályok között, segítve ezzel a programban résztvevőket és az érdeklődőket.
A Kézikönyv aktualizálásakor fontos célunk volt, hogy bemutassuk azokat a változásokat és újdonságokat,
amelyeket a CEEPUS III-nak, azaz a harmadik programszakasznak köszönhetünk.
Kiadványunkkal segíteni szeretnénk mindazok munkáját, akik kapcsolatban állnak a felsőoktatási intézményekben a CEEPUS programmal, beleértve az intézményi felelősöket, a hálózati koordinátorokat és partnereket, gazdasági hivatalokat, pályázókat és pályázni szándékozókat egyaránt.
Természetesen továbbra is várjuk a programmal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait.
Sikeres munkát kívánnak a Tempus Közalapítvány / CEEPUS Magyarországi Iroda munkatársai:

Kurucz Katalin
Felsőoktatási és K+F csoportvezető
Dobos Gábor, Beregi Bettina
programfelelősök

Budapest, 2012. szeptember 1.

A CEEPUS célja
A program célja, hogy lehetővé tegye, hogy a részt vevő országok felsőoktatási intézményei – egyetemek,
főiskolák – vendégtanárokat fogadjanak, hallgatókat cseréljenek, illetve nyelvi és szakmai kurzusokat, valamint nyári egyetemeket szervezzenek, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak
erősítését és bővítését. A program a CEEPUS tagországok felsőoktatási intézményeinek hálózati együttműködésére épül. A program hivatalos munkanyelve az angol.

A program története
Közép-Európában a kilencvenes évek elején csak kétoldalú együttműködések jöttek létre az akadémiai mobilitásban, a régió országait nem kötötték össze többoldalú kapcsolatok. Ezért merült fel egy közös program
létrehozásának a gondolata.
A közép-európai országok részt vettek ugyan európai oktatási (mobilitási) programokban, mint pl. a
Tempus, mégis egyre nagyobb igény mutatkozott egy – a regionális jellegzetességeket hangsúlyozó, nem az
Európai Unió forrásaiból finanszírozott – multilaterális alapú regionális program létrehozására.
A CEEPUS-egyezményt 1993. december 8-án, Budapesten írták alá az akkori tagországok felsőoktatásért
felelős miniszterei. 1994-ben, Bécsben jött létre a Központi CEEPUS Iroda, majd megalapították a Nemzeti
CEEPUS Irodákat. 1995. január 1-én kezdetét vette a programon belüli hallgató- és oktatócsere. A tagországok köre mára jelentősen kibővült. A programban a 2012/13-as tanévben a következő 16 ország vesz
részt: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország,
Magyarország, Moldova, Montenegró, Macedónia, Románia. Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
A CEEPUS III Egyezmény 2011. május 1-jén lépett hatályba, amely lehetővé teszi a kutatási célú mobilitást is.
Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Tempus Közalapítvány koordinálja
a CEEPUS programot.
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Szervezeti felépítés

Nemzeti Bírálói Testület

CEEPUS Miniszteri Bizottság

A hálózati pályázatok tartalmát a Nemzeti Szakértői Bizottságok által felkért bírálók értékelik szakmai szempontból. Mivel ez minden országban így történik, az értékelés eredményében minden ország érdekei egyenletesen érvényesülhetnek.

A program legfőbb fóruma a miniszteri értekezlet, amely kétévente ül össze. A Miniszteri Bizottság hozza a
program egészére vonatkozó döntéseket és jóváhagyja az értékelő jelentéseket. A Miniszteri Bizottság tagjai
sorából – két évre – elnököt választ.

Központi CEEPUS Iroda
A Központi CEEPUS Iroda kizárólagosan koordinátori és értékelési feladatot ellátó szervként működik.
Feladatai:
• a Nemzeti CEEPUS Irodák tájékoztatása, információterjesztés,
• a döntéshozatali folyamatok koordinálása,
• az éves beszámoló előkészítése és a program általános értékelése,
• a program továbbfejlesztése érdekében javaslatok elkészítése,
• a Miniszteri Bizottság üléseinek előkészítése és megszervezése,
• a nemzetközi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
• kérelemre segítségnyújtás a Miniszteri Bizottság által hozott döntések végrehajtásában.
A Központi CEEPUS Iroda főtitkárát kétharmados többséggel, hét évre a Miniszteri Bizottság választja
meg, az Osztrák Köztársaság javaslatára.

Intézményi CEEPUS koordinátor
Minden részt vevő magyar felsőoktatási intézményben dolgozik egy-egy intézményi CEEPUS koordinátor,
aki nyomon követi az intézmény összes CEEPUS pályázatának a „sorsát”.
Az intézményi CEEPUS koordinátor végzi a programmal kapcsolatos gyakorlati teendőket, továbbítja az információkat az érintetteknek és segít a pályázóknak.
A magyarországi intézményi CEEPUS koordinátorok listája megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján,
illetve az intézményeken belül felvilágosítást tud adni a Nemzetközi Iroda, vagy a Rektori/Főigazgatói Titkárság/Dékáni Hivatal.

Hálózati koordinátor / partner
Felel
• a hálózati pályázatban meghatározott célok megvalósulásáért,
• a hálózat szakmai munkájáért és
• a hálózaton belül lebonyolított mobilitásokért.

Nemzetközi Szakértői Bizottság

Hallgatók / Oktatók

A hálózati pályázatok szakmai bírálatát végző nemzetközi testület.

A hallgatók, akárcsak az oktatók, a mobilitási lehetőségek kedvezményezettjeiként vehetnek részt a programban.

Nemzeti CEEPUS Irodák
Feladataik:
• a program országos szintű népszerűsítése, kiadványok készítése, rendezvények szervezése, hálózatépítés,
•	folyamatos kapcsolattartás a pályázókkal, a pályázni szándékozókkal, a Központi CEEPUS Irodával és a
többi Nemzeti CEEPUS Irodával,
• a pályázatok kezelése,
• pénzügyi menedzsment,
• a jelentések összegyűjtése,
• a program nemzeti értékelése,
• éves jelentések elkészítése.

Nemzeti Szakértői Bizottság
A magyar hálózati pályázatokkal kapcsolatos döntéseket a Tempus Közalapítvány kuratóriuma hozza meg,
amelyet ebben a döntéshozatalban segít a CEEPUS Kiértékelő Bizottság.

Finanszírozás
A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák. A fogadó ország fedezi az országba érkező
ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját. Az országok évente nyilatkoznak arról, hogy az adott
tanévben hány ösztöndíjhónapot finanszíroznak, azaz összesen hány hónapra fogadnak külföldi hallgatókat
és oktatókat. Minden ország meghatározza az általa fogadott oktatók és diákok havi illetményét az ország
saját pénznemében. Ebből következően az ösztöndíjak összege országonként változik. A jelenleg aktuális
ösztöndíjakat a Központi CEEPUS Iroda honlapján www.ceepus.info lehet ellenőrizni az egyes országok
nemzeti irodáinak linkjeire kattintva.
Az alábbi táblázat összefoglalja a részt vevő országok által, a 2012/2013-as tanévre felajánlott fogadási
ösztöndíjhónapokat:
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1 Országonként a hálózatokban összesen, 2012/2013.
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II.

illetve küld hallgatókat és oktatókat. A csereprogram a hallgatói/oktatói mobilitáson túl támogatja az egyegy szakterületen megszervezett intenzív kurzusokat, nyári egyetemeket és hallgatói szakmai kirándulásokat.
Ezeknek nagy jelentőségük van például a doktori képzésben, mivel lehetőséget ad arra, hogy a CEEPUS keretében együttműködő egyetemek/főiskolák egy-egy területen kimagasló színvonalú képzést valósítsanak meg.
A CEEPUS III lehetőséget nyújt a 2011/12-es tanévtől arra, hogy a hálózatokba társult tagok (Silent
Partner) is csatlakozzanak egy partnerintézmény meghívására. A társult tagok olyan intézmények (például
kutatóintézetek, klinikák, vállalkozások), amelyek támogatásban nem részesülhetnek. A társult tagok ideális
fogadóhelyei szakmai gyakorlatos hallgatóknak, valamint ilyen módon bevonhatóak a tagországok körén
kívül eső (felsőoktatási) intézmények is.
A CEEPUS program célja az oktatás fejlesztése, ezért kongresszusok, konferenciák szervezése illetve kutatási tevékenység nem képezhetik a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát.
A CEEPUS programban megvalósítható tevékenységek3:
1. Hálózati mobilitás
2. Hálózati mobilitás + közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető programok létrehozása / bevezetése
3. Közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető programok létrehozása / bevezetése

A CEEPUS
működése

A CEEPUS hálózat
A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. A CEEPUS
pályázatok beadásának első lépése egy hálózat (network) létrehozása, vagy egy már működő hálózathoz
való csatlakozás. Egy hálózatot legalább két különböző CEEPUS-ország minimum 3 felsőoktatási intézménye
alkot (tehát legalább három partner részvétele szükséges), melynek koordinátora a hálózat egyik intézménye.
A többi tag partnerként vesz részt a hálózatban. A csereprogram jó keretet ad közép-európai intézmények
már működő hálózatának is.
Kizárólag a közös, kettős vagy többes oklevélhez vezető programok (joint degree, double degree, multiple
degree) létrehozására alakuló hálózatok esetében van lehetőség arra, hogy két különböző CEEPUS ország
egy-egy felsőoktatási intézménye alkosson egy hálózatot.

2 A CEEPUS koordinátorok feladatairól szóló részt bővebben lásd a 16–17. oldalon.

Közös programról vagy közös képzésről akkor beszélhetünk, ha legalább két különböző ország egy-egy felsőoktatási intézménye közösen fejleszti ki a képzés tantervét, illetve közösen nyújtja ezt a képzést.
A közös programok fajtái:
1.	Thèse en co-tutelle (együttes témavezetés)
	A hallgatót diplomamunkájának elkészítésében ketten, a küldő és a fogadó intézmény egy-egy oktatója
segíti. Az együttes témavezetés további szabályozása a két intézmény közötti megállapodás tárgyát
képezi.
2. Kettős/többes oklevelekhez vezető programok (double/multiple degree)
	Közös képzési program alapján kiállított közös oklevél, melyet két vagy több felsőoktatási intézmény
bocsát ki.
A végzettség igazolására egy vagy több, nemzetileg elismert oklevelet állítanak ki.
3. Közös oklevelekhez vezető programok (joint degree)
	Közös képzési program alapján kiállított közös oklevél, melyet két vagy több felsőoktatási intézmény
bocsát ki.
A végzettség igazolásának módjai:
› A közös fokozatot egy vagy több, nemzetileg elismert oklevél mellékleteként állítják ki.
›	Közös oklevelet állítanak ki, melyet a programot szolgáltató felsőoktatási intézmények adnak ki,
egyéb kiegészítő nemzeti oklevél nélkül.

3 A mobilitásról, a hallgatók és az oktatók jelentkezéséről bővebben lásd a III. fejezetet.
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Hálózati pályázatot intézményi, kari és tanszéki szinten egyaránt lehet készíteni, de a kari vagy tanszéki
szint készült pályázatot is ismernie és támogatnia kell az intézménynek. Az előzőekből következően egy
intézmény egyszerre több pályázatot is beadhat.
Amikor kialakult a hálózatot létesíteni kívánó intézmények köre, az adminisztratív teendők előtt célszerű
tisztázni a szervezeti kérdéseket. Az egyik legfontosabb, hogy az egyenrangú partnerek közül mely intézmény
képviselje koordinátorként a hálózatot. Ez az „első az egyenlők között” státusz a gyakorlatban jó kapcsolattartási lehetőséget és készséget feltételez, amely a legtöbb esetben nagyobb tartalmi részvállalással is jár.
A koordinátor intézmény teremti meg a feltételeket a partner intézmények tevékenységeinek közös tervezéséhez és összehangolásához. Erre az intézményre hárul a hálózat egészét érintő adminisztratív feladatok
ellátása. A koordinátor intézmény teendőinek szakmai kivitelezése a hálózati koordinátor feladata. Ő készíti
el a hálózati pályázatot, s később – a partnerek beszámolói alapján – a hálózat tevékenységéről, eredményeiről szóló éves jelentést.2
A CEEPUS hálózatok hallgatói és oktatói utazásokat – mobilitást – bonyolítanak le a pályázat beadását
követő tanévben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott intézmény a hálózat többi intézményéből fogad,

Fontos tudni:

Hogyan készítsünk hálózati pályázatot?		
1. PROJEKTÖTLET
A projektötlet alapulhat egy felmerülő igényre, problémára, aminek megoldását a projekt hivatott szolgálni,
vagy egy lehetőségre, amelynek kihasználását a projekt elősegítheti.

2. PROJEKTTERVEZÉS
A tervezés a projekt kulcsfontosságú része. Ebben a szakaszban pontosan meg kell határozni az elérendő célt
és az ennek érdekében végrehajtandó tevékenységeket, sorrendjükkel együtt. El kell osztani a rendelkezésre
álló erőforrásokat, meg kell határozni a hatásköröket és a felelősségeket. Ebben a szakaszban kell megjelölni
az ellenőrzési pontokat, illetve a visszacsatolás módját és eszközeit is.

3. PARTNERKERESÉS
A hálózat kialakításakor célszerű arra törekedni, hogy a hálózat tagjai a már meglévő – formális vagy informális – kapcsolatokból származzanak.
Ennek legfőbb előnyei:
• hatékony kommunikáció a partnerek között
• könnyebben meghatározható szervezési feladatok
• hatékony szakmai program

4. A KOORDINÁTOR INTÉZMÉNY ÉS A HÁLÓZATI KOORDINÁTOR KIVÁLASZTÁSA
Ha a partnerség körvonalazódik, az egyik részt vevő intézménynek magára kell vállalnia a koordinátor szerepét.4 Egy hálózat sikere elsősorban nem azon múlik, hogy melyik intézmény koordinálja, hanem inkább a
hálózati és az intézményi koordinátor személyén. Az egyes partnerintézményekben dolgozó koordinátorok
ideális esetben nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel, valamint jó szervezőkészséggel rendelkeznek.

5. A PÁLYÁZATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

4 A koordinátor intézmény feladatait lásd a 16. oldalon.
5 A Letter of Endorsement, és a Letter of Intent szövege letölthető
formában megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján.

6. A HÁLÓZATI PÁLYÁZATOK BEADÁSA
A pályázatok beadása on-line rendszerben történik, mely a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül érhető el: www.ceepus.info. A hálózati pályázat beadásának menete a következő:
•	Minden partnernek regisztrálnia kell magát a Központi CEEPUS Iroda honlapján. A bejelentkező képernyő
jobb felső sarkában a login/register linkre kattintva lehet az információs oldalról átjelentkezni a regisztrációs felületre.
•	A lap alján található Click here to register menüpontban jelentkezhetnek be a partnerek, ahol egy kétoldalas adatlapot (személyes és intézményi adatokkal) kell kitölteniük, és megadniuk a későbbiekben
használni kívánt felhasználónevet és jelszót, majd el kell küldeni a regisztrációt.
•	A regisztráció során megadott e-mail címre a rendszer válaszul küld egy linket, amelyre kattintva lehet érvényesíteni a regisztrációt. Az intézmény saját nemzeti CEEPUS irodájának jóvá kell hagynia a regisztrációt.
	›	FONTOS: Hálózati pályázat benyújtása esetén a network / mobility / IRO választási lehetőségek
közül kizárólag a network megjelölést szabad kiválasztani, egyéb esetben a regisztrációt elutasítjuk.
	›	A jóváhagyást követően a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni a pályázat anyag szerkesztéséhez.
•	A koordinátor irányításával, a partnerek közreműködésével on-line kell kitölteni a hálózati jelentkezési
lapot.
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A pályázat elengedhetetlen részei az alábbi szándéknyilatkozatok:
A	LETTER OF ENDORSEMENT – az intézmény vezetőjének (rektor/főigazgató) nyilatkozata az intézmény
részvételi szándékáról.5
	›	Új és megújított hálózat esetén minden részt vevő intézmény részéről be kell adni, meghosszabbított hálózat esetén csak az újonnan csatlakozott partnerek részéről kell elektronikusan feltölteni a
dokumentumot a pályázathoz.
B	LETTER OF INTENT – a külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és tandíjmentességét
igazolja.
	›	A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelős egység – intézmény, tanszék, kar – vezetője tölti ki és írja alá.
	›	Új és megújított hálózat esetén minden részt vevő intézmény részéről be kell adni, meghosszabbított hálózat esetén csak az újonnan csatlakozott partnerek részéről kell elektronikusan feltölteni a
dokumentumot a pályázathoz.

C	INTÉZMÉNYI ECTS KATALÓGUST ÉS/VAGY IDEGEN NYELVŰ KURZUSKÍNÁLATOT – angol, német vagy
francia nyelven kell feltölteni a CEEPUS on-line rendszerbe, vagy ezek webes elérhetőségét kell megadni.
Amennyiben az intézményben még nem működik ECTS, akkor az alkalmazott egyéb kreditrendszer leírása szükséges.
D	A támogatást kapott pályázatoknak kell elkészíteniük a „TRAFFIC SHEET”-et, ami a tervezett mobilitások
intézményekre lebontott terve, (tehát, hogy melyik intézményből, hová hány hallgató és hány oktató
utazik).
	›	A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap.
	›	A minimális tervezési egység hallgatók esetében 3 hónap, kivéve a diplomamunkát író ösztöndíjasok, akik a posztgraduális és Ph.D. képzésben résztvevőkhöz hasonlóan egy hónapra is utazhatnak
külföldi részképzésre. Oktatók esetében a minimális tervezési egység 1 hónap.
	›	A hónapszámok között jelezni kell a speciális kurzusok (intenzív kurzus, nyári egyetem, hallgatói
szakmai kirándulás) szervezésére felhasználni kívánt hónapszámot is.
	›	A traffic sheet adatai között négy státusz szerepel: student, short term student, teacher és short
term excursion.
	›	A short term student meghatározás magában foglalja mindazokat, akik hallgatóként 3 hónapnál
rövidebb ideig tartózkodnak a fogadó intézményben, vagyis itt kell szerepeltetni a diplomamunkát
író hallgatókat, a Ph.D., és posztgraduális hallgatókat, illetve a minimum tíznapos intenzív kurzusra
vagy nyári egyetemre elkülönített hónapokat.
	›	Short term excursionnek minősül az a legalább háromnapos hallgatói szakmai kirándulás, amely
kreditpontot ér.
	›	A traffic sheeteket, a hálózati pályázat tartalmi részéhez hasonlóan, a CEEPUS on-line rendszerébe
kell feltölteni.

• Függetlenül a projekt tervezett időtartamától, a hálózati pályázatot minden évben újra be kell adni.
A hálózati jelentkezések határideje minden évben január 15.

7. A HIÁNYPÓTLÁSRÓL
A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma nem fogad el pályázati hiánypótlást. Ugyanakkor a január 15-i pályázati határidejű CEEPUS hálózati pályázatok mellékletei február 15-ig feltölthetők a ceepus.info rendszerébe.

A hálózati pályázatok értékelési folyamata
A CEEPUS hálózati pályázatok bírálata háromlépcsős.

1. FORMAI BÍRÁLAT
Az alábbi formai hiányosságok esetén a formai hibát vétő partnert, vagy a teljes pályázatot ki kell zárni a
további eljárásból.
Formai hibának számítanak a következők:
•	A pályázat elektronikus feltöltése nem történik meg határidőre (minden év január 15. 23.59).
•	Új és megújított hálózatok partnerintézményeinél, vagy meghosszabbított hálózatok új partnerintézményeinél a fogadókészséget igazoló Letter of Endorsement elektronikus feltöltése hiányzik, vagy azt nem
a rektor írta alá.
•	Új és megújított hálózatok partnerintézményeinél, vagy meghosszabbított hálózatok új partnerintézményeinél a tanulmányok elismerését igazoló Letter of Intent elektronikus feltöltése hiányzik, vagy azt nem
a programgazda (tanszékvezető, dékán, rektor) írta alá.
•	Új, megújított, vagy meghosszabbított hálózatok partnerintézménye esetén nincs feltöltve az ECTS katalógus, vagy interneten elérhető dokumentum esetén annak honlapcíme.
•	A koordináló intézményen kívül nincs legalább két partnerintézmény a hálózatban. Ez alól kizárólag a közös képzések kidolgozására alakuló hálózatok képeznek kivételt, ebben az esetben két partnerintézmény
elegendő az együttműködéshez.
•	A hálózati partnerek valamelyike nem akkreditált felsőoktatási intézmény (ideiglenes akkreditáció sem
fogadható el!).
A felsorolt formai hiányosságok valamelyikében érintett partnerintézmény automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a koordinátor intézménynél fordul elő formai hiba, vagy egy hálózat partnerintézményének
kizárása miatt nem marad meg a hálózat alakításához meghatározott minimális partnerlétszám (legalább 3
partner legalább 2 különböző CEEPUS országból), akkor a teljes hálózat kizárásra kerül.

A Minden, az adott hálózatban részt vevő ország értékeli a következő 8 szempont szerint a pályázatokat:
•	Nemzeti szempontok érvényesülése
•	A menedzsment értéke
•	Szakmai érték
•	Oktatási érték
•	A megvalósítás esélyei
•	A program általános értéke
•	Az oktatás nyelve
+1 A Nemzeti CEEPUS Iroda értékelése a hálózat előző évi hónapkihasználtsága és a hálózattal való kommunikáció alapján (NCO pont)
B Minden közös oklevélprogramot tervező hálózatot az alábbi 3 szempont szerint is értékelnek a bírálók:
•	Összbenyomás a tervezett közös oklevélprogramról.
•	A tervezett közös oklevél bevezetésének lehetősége
•	A közös diploma program megvalósításának folyamata
A Ceepus Kiértékelő Bizottság feladata, hogy a tartalmi bírálatok alapján kialakítsa a nemzeti rangsort. A
nemzeti rangsor kialakításakor fontos szerepet játszik, hogy az adott hálózat az előző tanévben milyen hatékonysággal működött, mennyire használta ki a rendelkezésére álló hónapkeretet.

3. NEMZETKÖZI BÍRÁLAT
A nemzeti CEEPUS irodákkal együttműködve, a nemzeti pontszámokat alapul véve, a Nemzetközi Szakértői
Bizottság állítja fel a végső rangsort és hozza meg a döntést a hálózati pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról.
A 2011/2012-es tanévtől a támogatott pályázatoknak egy alkategóriája, úgynevezett tartalékhálózatok
is életbe léptek. A tartalékhálózatoknak a megpályázott tanév tavaszi szemeszterében kapcsolódhatnak be a
CEEPUS programba. Tartalékosként a tervezett mobilitások mellett szabadon maradó kvóták terhére tudnak
ki- és beutazásokat tervezni a tanév második felére. Az egyéni mobilitási pályázatok benyújtási határideje ez
esetben is október 31.
A végső rangsor kialakításánál a nemzeti pontszámok mellett az úgynevezett nemzetközi pontok is
szerepet játszanak. Így lehet elérni, hogy egy pályázatban mind a koordináló országnak, mind pedig a partnerországoknak a véleménye érvényesüljön.
A rangsor meghatározása után kerül sor a döntéshozatalra, ahol a rangsoron kívül a Nemzetközi Bizottság még az egyes országok által felajánlott hónapkvótákat is figyelembe veszi.
A bírálati eredmények kihirdetési ideje: tárgyév április.

2. NEMZETI BÍRÁLAT
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Minden pályázatot egy-egy független bíráló véleményez és pontoz. A Nemzeti Szakértői Bizottság tagjai
nem bírálnak, de a pályázatok referenseiként azok tartalmát ismerni kötelesek. Egy adott hálózati pályázatot
nemzeti szinten annyi ország bírál el, ahány országból a hálózatnak partnerintézménye van. A pályázatok
tartalmát a felkért szakmai bírálók az alábbi szempontok alapján értékelik:

III.
A hálózat működése

•	A hálózati programok keretében kiutazott hallgatók és oktatók tájékoztatása az ösztöndíjjal kapcsolatos
kötelezettségeikről:
Annak érdekében, hogy az intézményi koordinátornak rálátása legyen az intézményben megvalósuló összes
ki-, és beutazó CEEPUS mobilitásra, lehetősége van a rendszerben IRO (International Relations Office) státuszban regisztrálni. A regisztráció menete megegyezik a hálózati koordinátorként/partnerként való regisztrációval, az utolsó lépésnél azonban a három választási lehetőség közül a network helyett az IRO státuszt kell
kiválasztani. Ez esetben olyan jogot szerez az intézményi koordinátor, mellyel láthatja az összes intézményében működő hálózat mobilitási adatait, de nincs lehetősége azok szerkesztésére.

AZ ÖSZTÖNDÍJASOK ONLINE ELVÉGZENDŐ FELADATAI:

A sikeres működés feltételei
A CEEPUS KOORDINÁTOROK SZEREPE
Az intézményeknek biztosítaniuk kell a megfelelő adminisztratív struktúrát a nyertes hálózati pályázatok
sikeres megvalósításához. Ennek érdekében szükséges egy intézményi CEEPUS koordinátort kijelölni, valamint biztosítani kell a CEEPUS hálózatok szakmai munkájáért felelős hálózati koordinátor(ok) vagy hálózati
partner(ek) munkájának feltételeit. A Tempus Közalapítvány a CEEPUS koordinátorokkal, szükség esetén az
intézmény pénzügyi részlegével áll közvetlen munkakapcsolatban. A CEEPUS ösztöndíjat nyert hallgatókkal/oktatókkal az intézményi/hálózati koordinátorok tartják a kapcsolatot. Elengedhetetlen az intézményi
CEEPUS koordinátor és az intézmény pénzügyi osztálya közötti folyamatos kapcsolattartás és információcsere. Jól működő hálózatokban a koordinátor- és a partnerintézmények – vagyis a hálózati koordinátor és
a partnerek – is folyamatosan kommunikálnak egymással. Különösen fontos, hogy minden résztvevő tisztában legyen a partnerintézmények közötti hallgatói és oktatói mobilitások hónapkereteivel. Az alábbiakban
lépésről-lépésre ismertetjük azokat a tennivalókat, amelyekkel egy nyertes hálózat koordinátora a projekt
végrehajtása közben találkozik.

•	az elnyert ösztöndíj elfogadása a www.ceepus.info honlapon
•	a hálózati mobilitásban résztvevők esetében útijelentés (Student/Teacher Mobility Report) kitöltése a
www.ceepus.info lapon.
•	A fogadóintézmény által kiállított igazoló levél (Letter of Confirmation) feltöltésének ellenőrzése
a www.ceepus.info honlapon a hallgató hazaérkezésétől számított 2 héten belül.
•	Tájékoztatás és információadás a CEEPUS program iránt érdeklődőknek.
•	Együttműködés az intézmény pénzügyi részlegével.

A HÁLÓZATI KOORDINÁTOR FELADATAI
A hálózati koordinátor felel a hálózatnak a pályázatban meghatározott célokhoz igazodó szakmai munkájáért és a hálózaton belüli mobilitásokért, a hálózat egészét tekintve. A hálózati koordinátor az alábbiakban
ismertetett teendőket a projektpartnerekkel, az intézményi koordinátorral, illetve a pályázni szándékozó
hallgatókkal és oktatókkal együttműködve végzi:
•	A nyertes hálózatok kiértesítése után a Letter of Acceptance aláírásával, lepecsételésével és a ceepus.info
oldalra történő feltöltésével elfogadja az elnyert hónapkereteket és a hálózati munka alapszabályait.
•	Az elnyert hónapkeret konkrét, intézményenkénti lebontása a résztvevők közös feladata. A különböző
CEEPUS országokra megadott keretszámokat nem lehet átrendezni, még akkor sem, ha a hálózat összes
ösztöndíjhónap mennyisége változatlan marad, mivel a CEEPUS ösztöndíjakat mindig az adott fogadó
ország biztosítja.

AZ INTÉZMÉNYI CEEPUS KOORDINÁTOR FELADATAI
A HÁLÓZATI PARTNER/KOORDINÁTOR FELADATAI
Az alábbi feladatokat a hálózati koordinátor előbb felsorolt feladatai mellett végzi, a hálózati partnerekre
csak az alábbiak vonatkoznak:
•	A kiutazók számára a CEEPUS ösztöndíjas helyek nyilvános, mindenki számára elérhető módon történő
meghirdetése tanévenként kétszer, figyelembe véve a hivatalos pályázat-beadási határidőket.
•	A kimenő pályázók jelentkezési lapjainak véleményezése, elfogadás esetén azok továbbítása az on-line
rendszeren keresztül a Tempus Közalapítványnak.
•	A beérkező ösztöndíjasok pályázatainak visszaigazolása, elfogadás esetén továbbítása az on-line rendszeren keresztül a Tempus Közalapítványnak.
•	Az intézménybe érkező külföldi hallgatók/oktatók szakmai programjának biztosítása.
•	A beérkező ösztöndíjasok számára az on-line igazoló levél (Letter of Confirmation) kiállítása a támogatott
13

12

Az intézményi CEEPUS koordinátor legfőbb feladata a programmal kapcsolatos gyakorlati teendők kivitelezése, a pályázni szándékozók segítése és az információ továbbítása. Ezen felül a következők:
•	Folyamatos munkakapcsolat a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Irodával.
•	A Tempus Közalapítványtól érkező anyagok, információk továbbítása az oktatóknak és a hallgatóknak.
•	A hálózati koordinátorok munkájának segítése.
•	A dékáni hivatalok és az illetékes karok/tanszékek tájékoztatása a hálózati projektek jóváhagyásáról.
•	A CEEPUS-ösztöndíjas helyek nyilvános meghirdetésének ellenőrzése.
•	Az oktatói és hallgatói mobilitás figyelemmel kísérése, ezen belül az elfogadott hálózatokon belül rendelkezésre álló ösztöndíjhónapok nyilvántartása (ki- és beutazások), valamint az ösztöndíjasok érkezési
és elutazási idejének nyilvántartása.
•	Időközi és záró beszámolók elkészítése, megküldése a Tempus Közalapítvány részére

periódus végén. A Letter of Confirmation az ösztöndíjas fogadóintézményben eltöltött időszakát igazolja.
A mobilitásban részt vett hallgató/oktató kötelessége ezt az igazolást kitöltetni a fogadó intézmény
koordinátorával.
•	Folyamatos kapcsolattartás az intézményi CEEPUS koordinátorral és a Tempus Közalapítvánnyal.
•	A hálózati koordinátor/partnerek folyamatos tájékoztatása a fogadási keretek felhasználásáról.
•	Az intézménnyel kötött támogatási szerződésben meghatározott záró szakmai beszámoló határidőre
történő elkészítése, és továbbítása az intézményi koordinátornak.
Ha a hálózati koordinátor/partner szeretné megosztani a fentiekben meghatározott adminisztratív feladatait egy, a programot, és annak működését ismerő kollégájával, a bevont segítőnek is van lehetősége
van a rendszerben regisztrálni. A regisztráció menete megegyezik a hálózati koordinátorként/partnerként
történő regisztrációval, melyet részletesen leírtunk a „hálózati pályázat beadásának menete” résznél. Több
személy megadása esetén a hálózati koordinátort/partnert elsődleges személlyé kell tenni (set as first
person). Beállításoktól függően a segítő láthatja, vagy akár szerkesztheti is az adott hálózat, intézmény mobilitási adatait, így minden olyan feladatot elvégezhet, amely eredetileg a hálózati koordinátort/partnert
terhelte volna.

Hallgatói és oktatói mobilitás a CEEPUS programban
Az oktatói és hallgatói mobilitás a CEEPUS egyezményt aláíró országok akkreditált felsőoktatási intézményei
között valósítható meg.
Hallgatóként, illetve oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtására az alábbi lehetőségek vannak:

A Hálózaton belüli mobilitás
A CEEPUS program a hálózatokon belül megvalósuló mobilitásokra épül. Hallgatói és oktatói mobilitás,
valamint speciális kurzus az elfogadott hálózatok keretein belül, a fogadó intézmény hónapkeretének erejéig
valósítható meg. A küldő intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasokat a hálózat helyi koordinátora választja ki.
A 2012/2013-as tanévre elfogadást nyert magyar részvételű CEEPUS hálózatok listája a www.tka.hu
honlapon vagy a Központi CEEPUS Iroda honlapján tekinthetők meg a The CEEPUS Networks link alatt.

B Hálózaton kívüli, freemover mobilitások

A hallgatói / oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének feltételei
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
•	A pályázó nem utazhat CEEPUS támogatással abba az országba, amelynek állampolgára.
•	Az ösztöndíjas időszak egy tanéven belül meghosszabbítható – de összesen nem haladhatja meg a 10
hónapot. A Miniszteri Bizottság a CEEPUS programban a hallgatók képzési ciklusonként maximum 1010 hónapra kaphatnak ösztöndíjat. A doktoranduszokra vonatkozóan nincs felső határa a támogatott
időszaknak.
•	Ph.D. hallgatók és oktatók többször is utazhatnak, azonban a CEEPUS Miniszteri Bizottság 2004. március
13-i varsói ülésen hozott döntése értelmében a kirívóan gyakori kiutazások esetében a Tempus Közalapítvány indoklást kérhet a pályázótól, valamint a küldő hálózat koordinátorától/partnerétől, és ezt
továbbítja a Központi CEEPUS Irodának.
•	Hallgatók esetében ismételt CEEPUS kiutazásra csak akkor kerülhet sor, ha az különösen indokolt, és ha a
küldő intézmény a megfelelő indoklást a pályázat továbbításakor megküldi a Tempus Közalapítványnak,
és az jóváhagyja az indoklást.
•	Az utazás időpontjának a küldő- és fogadóintézménnyel, valamint a fogadó ország Nemzeti CEEPUS
Irodájával való egyeztetés alapján módosítható, de csak az eredetileg megpályázott tanéven belül.
•	A kiutazó oktatók a küldő intézmény főállású alkalmazottai lehetnek.
•	Az alábbi feltételek mellett az ún. „Equal Status” dokumentumok birtokában lévő, nem CEEPUS országbeli állampolgársággal vagy kettős állampolgársággal rendelkező pályázók is jogosultak részt venni a
CEEPUS pályázatokban, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:
	›	tartózkodási engedéllyel vagy menekült, hontalan státusszal rendelkeznek a küldő intézmény országában;
	›	nem részesülnek párhuzamosan két támogatásban a fogadó országtól;
	›	igazolják, hogy nappali tagozatos hallgatók, vagy főállásban foglalkoztatott tanárok;
	›	jelentkezésüket azon ország nemzeti irodájához küldik, ahol nappali tagozatos hallgatói jogviszonyuk vagy munkaviszonyuk fennáll
	›	A kettős állampolgársággal rendelkező pályázók eredetileg választott státuszukat a jelentkezés
minden további szakaszában kötelesek fenntartani.
Az „egyenlő státusz” dokumentumokkal való igazolása a pályázatok feltöltésekor a megfelelő linkre kattintva
történik a központi CEEPUS honlapon.
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Ha a hallgató, vagy oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor
freemoverként lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a
rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a november 30-i határidővel, a
második szemeszteri kinntartózkodással van lehetőség.
Az eredetileg nem tervezett mobilitások (nyári egyetem, freemoverek) hónapkereten felüli igénye a más
hálózatok által fel nem használt hónapkeretből fedezhetők.
A második pályázati határidő (október 31.) után a hálózatok által elnyert, de fel nem használt hónapokat
a Tempus Közalapítvány összegzi, és azon hálózatok között osztja szét, amelyek igényt tartanak azokra a

tavaszi szemeszterben további mobilitásokhoz, vagy speciális kurzusok (nyári egyetem, intenzív kurzus, hallgatói kirándulás) szervezéséhez.
Azok a hálózatok, amelyek nem használták fel az eredetileg elnyert hónapkereteiket, nem jogosultak az
újraosztás után a maradvány felhasználására . A maradvány hónapok szétosztásáról a Tempus Közalapítvány
az igények figyelembevételével dönt. A hónapkeretek újraosztása minden év decemberében történik meg.

Hallgatói mobilitás

Oktatói mobilitás

A hallgatói mobilitás célja lehet: féléváthallgatás; részvétel nyári egyetemen, intenzív kurzuson, hallgatói
szakmai kiránduláson; labormunka; szakmai gyakorlat; szakdolgozatírás vagy kutatás.

Az oktatói mobilitás célja elsősorban oktatási tevékenység, melyhez társulhat kutatás, konferencián való
részvétel, de ez utóbbiak nem lehetnek kizárólagos célok. Kötelező 5 munkanap alatt legalább 6 tanítási
vagy konzultációs órát megtartani. A közös oklevélprogramok kidolgozása céljával utazó oktatók esetén a
kötelező tanítási óraszám 5 munkanap alatt minimum 4 óra.
A megpályázható időszak: Az oktatói kiutazás időtartama minimum öt munkanap (technikailag egy hónap), maximum 10 hónap. Ha a vendégoktató nem teljesíti az előbbiekben előírt minimális tartózkodási időt
és/vagy kötelező tanítási óraszámot, akkor a támogatást vissza kell fizetnie!

A megpályázható időszak:
A Féléváthallgatás esetén ajánlott az egy tanulmányi félévet, vagy trimesztert megpályázni. Alap- és mesterképzésben az ösztöndíjas időszak nem haladhatja meg képzési ciklusonként a 10 hónapot. Pályázatokat az alábbi táblázat szerint lehet benyújtani:
Alap- vagy mesterképzésben
részt vevő hallgatók

minimum 3 hónap, képzési ciklusonként
maximum 10 hónap

Ph.D. hallgatók / diplomamunkán dolgozó alapvagy mesterképzésben részt vevő hallgatók

minimum 1 hónap, maximum 10 hónap7

Technikai minimum 1 hónap esetén a 21 napos tartózkodás, több hónap esetén az utolsó hónap lehet 16
napos. Ha a vendéghallgató nem teljesíti a fenti minimális tartózkodási időt, az ösztöndíja visszafizetendő.
B Nem szakos program esetén
nyári egyetem

minimum 10 nap

intenzív nyelvi vagy szakmai kurzus

minimum 10 nap

hallgatói szakmai kirándulás

minimum 3 nap

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
•	aktív hallgatói jogviszony az egyetemen,
•	CEEPUS országbeli állampolgárság, kivéve: „Equal status”
•	2 lezárt félév a kiutazásig,
•	az érintett küldő és fogadóintézmények koordinátorának támogatása.

7 A diplomamunka készítését a pályázatban jelezni kell!

A hallgatói és oktatói ösztöndíj összege
Az ösztöndíjat a kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek változó az összege. Az aktuális tanévre érvényes ösztöndíjakról bővebb információ található a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info),
az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjei alatt. A CEEPUS keretében utazó hallgatóknak nem kell tandíjat
fizetniük.

Az ösztöndíjasok kiválasztása
A CEEPUS Egyezmény elveinek megfelelően biztosítani kell a hallgatói/oktatói mobilitásban résztvevők
számára az egyenlő esélyeket. A hónapkeretekre a pályázati kiírásokat elérhetővé kell tenni írásban és, minden érdeklődő számára elérhető helyen. A pályázati felhívás történhet centralizált módon, illetve karonként,
tanszékenként.
Az egyenlő esélyek elősegítése érdekében a CEEPUS ösztöndíjakat a hátrányos helyzetű pályázók számára is elérhetővé kell tenni, ezért a kiválasztás során figyelembe kell venni a hátrányos helyzetűséget.
Hátrányos helyzetűnek kell tekinteni azt a hallgatót,
•	aki árvaellátásban részesül és/vagy
•	aki fogyatékossággal él és/vagy
•	aki tartósan beteg és/vagy
•	aki speciális étkezési igényű és/vagy
•	akit az intézmény egyéb okból hátrányos helyzetűnek minősített (pl. szociális ösztöndíjban részesül).
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A fentieken túl a küldő intézmény további kritériumokat is megfogalmazhat, melyekről bővebb tájékoztatást a hallgatók felé az intézmény pályázati kiírásában kell jelezni.
A fogadó intézmény a bejövő hallgatók és oktatók fogadásánál köteles a CEEPUS mobilitási alapelveinek
figyelembe vételével, a helyi hallgatókkal egyenlő bánásmódot biztosítani.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
•	csak főállású egyetemi vagy főiskolai oktatói kaphat ösztöndíjat
•	CEEPUS országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a CEEPUS hálózatokban részt vevő vendégoktatók, akik állampolgárságuktól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban)
•	az érintett küldő és fogadóintézmények koordinátorának támogatása

Előnyben kell részesíteni az ösztöndíjasok kiválasztásakor azokat, akik még nem részesültek CEEPUS
ösztöndíjban.
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
•	A hálózat száma,
•	A hálózat által megfogalmazott általános célkitűzések címszavakban,
•	Képzési programok, kurzuslehetőségek a megpályázható intézményekben,
•	Kapcsolattartó személy (intézményi-, hálózati koordinátor) neve, elérhetőségei,
•	A jelentkezés feltételei,
•	Megpályázható intézmények, hónapkeretek,
•	Az oktatás nyelve,
•	A pályázat beadás határideje, módja
•	Az elbírálás módja, szempontjai.
A pályázati felhívásokról a Tempus Közalapítvány kérésére tájékoztatást kell adni.
Az intézményi/hálózati CEEPUS koordinátorok csak az általuk kiválasztott, ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítják a Tempus Közalapítványnak. A TKA csak különleges esetben módosítja a kiválasztottak
listáját (például, ha a kiválasztott hallgató/ oktató nem felel meg a fenti mobilitási feltételeknek, illetve ha
a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet). Ha a hallgató/oktató nem talált magának olyan hálózatot, melyben a kiválasztott fogadó egyetem szerepel, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy
freemoverként is pályázhat, azaz lehetősége van bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem
használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. Freemover pályázat beadására így kizárólag a második szemeszterben van lehetőség.

Az egyéni mobilitási pályázatok beadási határideje
•
•
•

az őszi félévre: június 15.
a tavaszi félévre: október 31.
freemoverként: november 30.

Az egyéni mobilitási pályázatok beadásának módja
A pályázatokat fel kell tölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára www.ceepus.info, melynek lépései a
következők:
1 REGISZTRÁCIÓ
•	A képernyő jobb felső sarkában a login/register menüpontra kattintva jelentkezhet be a regisztrációs
felületre.
•	A lap alján található Click here to register menüpontban kell bejelentkezniük a hallgatóknak, illetve oktatóknak, és egy kétoldalas adatlapot (személyes és intézményi adatokkal) kitölteniük, ahol meg kell adni
a kívánt felhasználónevet és jelszót, majd elküldeni a regisztrációt.
•	A regisztráció során megadott e-mail címre a rendszer válaszul küld egy linket, amire rákattintva érvényesíthető a regisztráció.
FONTOS: Egyéni mobilitási pályázat benyújtása esetén a network / mobility / IRO választási lehetőségek
közül kizárólag a mobilityt szabad kiválasztani, egyéb esetben a regisztrációt elutasítjuk.
•	A megfelelő státusz kiválasztása után a rendszer automatikusan belépteti a pályázót a jelentkezési lap kitöltéséhez. Ezután már a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni a
pályázati űrlap, illetve támogatott pályázat esetén az ösztöndíjas periódus lezárását követően a mobility
report kitöltéséhez.
FONTOS: A hálózati pályázat kapcsán már regisztrált oktatóknak nem kell újra regisztrálniuk! Ők bejelentkezhetnek a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal – ekkor válasszák a register for mobility opciót.
•	Ha a koordinátor feltölt egyéni mobilitási pályázatot is, akkor automatikusan a mobilitási felhasználói felület marad aktív. A hálózati, illetve az egyéni mobilitási felhasználói felület között a jobb felső sarokban
található Mobility illetve Network gombbal lehet váltani.
2 A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE
Bejelentkezés után ki kell választani az aktuális tanévet, ahol a pályázat feltölthető (küldő ország, küldő
egyetem, hálózatszám kiválasztása után lehet a pályázat tartalmi részét kitölteni).8
Freemover pályázatok esetén a következő dokumentumokat9 is fel kell tölteni (beszkennelve):
Hallgatók
•	2 db ajánlólevél a küldő intézménytől, arról, hogy az intézmény támogatja a hallgató külföldi tanulmányait, valamint arról, hogy elismeri a hallgató külföldön végzett tanulmányait. (Letter of Recommendation)
•	a fogadási készséget igazoló dokumentum a fogadó intézménytől, valamint arról, hogy a hallgató tandíjmentességet élvez az ösztöndíjas időszak alatt. (Letter of Acceptance)
Oktatók
•	A 2012/2013-as tanévtől a freemover oktatóknak is kötelező a befogadó nyilatkozat feltöltése, amelyben a tervezett oktatási tevékenységet is részletezni kell. (Freemover Teacher Letter)
8 base data, personal data, address, denomination, motivation, education, knowledge of languages
9 A formanyomtatványok letölthetők a www.ceepus.info honlapról.
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A Magyarországról kiutazók esetében a pályázatoknak a fenti dátumokig be kell érkezniük a Tempus Közalapítványhoz.

A pályázatokkal kapcsolatos technikai tudnivalók

Az Ausztriába, Bosznia-Hercegovinába, Csehországba és Szlovákiába benyújtott jelentkezésekhez a pályázatok elkészítésekor még nem kell ezeket a dokumentumokat feltölteni. Ezeket akkor kell beszerezni és
feltölteni az online rendszerbe, ha a fogadó ország Nemzeti Irodája Freemover jelölt státuszba juttatja a
pályázatot. A többi célország esetében a jelentkezés véglegesítése előtt mellékelni kell a kitöltött formanyomtatványokat.
A feltöltött pályázatokat a rendszer automatikusan tárolja, de következő lépésként a küldő intézmény
koordinátorához a check & submit gomb segítségével továbbítani kell a jelentkezéseket. A rendszer mindaddig nem engedi továbbítani a pályázatot, amíg abban hibát érzékel, ezért sikertelen továbbítás esetén
hibaüzenetek segítenek a jelentkezőnek a probléma megtalálásában.
A pályázatot (és freemoverek esetében a csatolandó dokumentumokat) angol nyelven kell benyújtani. A
jelentkezési lap elküldésével a pályázó feladata egyelőre lezárult.
A pályázat ezután a további lépcsőkön megy keresztül:
• A küldő intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával
• A küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ennek jóváhagyásával
• a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora jóváhagyásával
• a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodájához kerül, ahol döntenek a pályázatról.
A felsorolt szintek bármelyikén lehetőség van a pályázat elfogadására és továbbítására, a pályázat várólistára helyezésére, vagy a pályázat elutasítására.
A jelentkezés elfogadása esetén a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája e-mailben vagy postai úton
kiértesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről, és az ösztöndíjas további teendőiről, a külföldi tartózkodással
kapcsolatos egyéb részletekről.

A Magyarországra érkező ösztöndíjasokkal kapcsolatos teendők
Az on-line rendszerben a fogadó intézményhez jut el elsőként a bejövő pályázat, ahol véleményezni kell,
hogy tudják-e fogadni a jelentkezőt (státusz, időpont, stb.). Amennyiben igen, akkor a hálózati partner elfogadja a pályázatot, és továbbítja a Tempus Közalapítványhoz, ahol megtörténik a pályázó kiértesítése az
ösztöndíj elnyeréséről.
A fogadó egyetemnek/főiskolának vissza kell igazolnia a Tempus Közalapítvány felé a beutazó ösztöndíjas fogadását, és, hogy mennyi időt töltött ténylegesen Magyarországon az ösztöndíjas.

•	Itt egyenként meg kell nyitni a pályázatokat. (html, pdf, vagy xml formátumban).
•	Az open application ikonra kattintva lehet megnyitni a pályázatot, majd itt a base data részben megerősíteni az elfogadott ösztöndíjas időszakot, illetve ha szükséges, módosítani azt.
•	Ha elfogadja a pályázatot, akkor a nominate & to host NCO gomb segítségével tudja a TKA-hoz továbbítani a pályázatot, melyet a pályázat beérkezésétől számított 2 héten belül kell igazolni.
•	Ha a hálózati koordinátor/partner nem elérhető, a szükséges belépési kód ismeretében az intézményi
koordinátor is jogosult a fogadókészség igazolására.
•	Az elfogadáson kívül lehetőség van még várólistára helyezni, vagy elutasítani a pályázatot.
•	A visszaigazolás után a Tempus Közalapítvány (TKA) értesíti a pályázót az ösztöndíj elnyeréséről. A TKA
a Letter of Award elektronikus úton való megküldésével tájékoztatja a fogadó intézményt arról, hogy a
támogatás kifizethető az ösztöndíjasoknak. A kifizetés feltétele, hogy:
	›	a hallgató és az oktató előbb elfogadja az ösztöndíjat a Központi CEEPUS Iroda honlapján; erre a
fogadóintézmény felhívja a beérkező és a kiutazó ösztöndíjasok figyelmét.
Az intézmény az ösztöndíjat a Letter of Award megérkezése után fizetheti ki az ösztöndíjasnak.

A Ceepus támogatás felhasználási és elszámolási szabályai
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásból a TKA végzi a CEEPUS program koordinációját és
pénzügyi menedzsmentjét. Az EMMI által biztosított támogatási keret felhasználásáról a TKA elszámol az
Emberi Erőforrások Minisztériumának. Az intézményeknek átutalt összegek felhasználásáról pedig az intézményeknek kell elszámolniuk a TKA felé. A felsőoktatási intézmények részére a TKA banki átutalással teljesíti
a támogatási szerződésben meghatározott kifizetéseket az alábbi ütemezésben:
• Az első előleget a szerződés aláírt példányának kézhezvételét követő 15 napon belül
• A második előleget az első időközi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül10
• A harmadik előleget a második időközi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül11.

Ösztöndíjak – Magyarországra érkezők esetében
A CEEPUS program keretében a magyar fogadó intézmények a beérkező hallgatóknak és oktatóknak az alábbiak szerint teljesíthetnek kifizetéseket:

A visszaigazoló rendszer működése

10 a támogatásnak a beszámoló alapján a Tempus Közalapítvány által meghatározott esedékes részlete
11 a maximális támogatás fennmaradó része
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•	A pályázat beérkezéséről a rendszer automatikusan generált e-mailben tájékoztatja a fogadó intézmény
hálózati koordinátorát/partnerét.
•	A koordinátornak kell bejelentkeznie a Központi CEEPUS Iroda honlapjára www.ceepus.info a saját
felhasználónevével és jelszavával, majd a mobility lapfülön az incoming mobility részből kiválasztani a
waiting for nomination by host PPU státuszú pályázatokat.

Ösztöndíjas kategória

Kötelezően a fogadó
intézményben töltendő
idő | elvégzendő feladat

› hallgatók és
› posztgraduális hallgatók,

› 3–10 hónap
› 1–2 hónap | szakdolgozat vagy

Ph.D. hallgatók (“S”)atók

Ösztöndíj összege
(Ft / ösztöndíjhónap)

85000

Ph.D dolgozat írása

hallgatói szakmai kirándulás
résztvevői

részvétel legalább 3 munkanapos,
tudományos és/vagy művészeti kurzuson

21 000

egyetemi oktatók (“T”)

legalább 5 munkanap | 6 óra megtartása

125 000

Ha a vendégoktató legalább 5 munkanapot eltölt a magyar fogadó intézményben, mely alatt 6 tanítási vagy konzultációs órát tart, akkor ez a tartózkodás technikailag egy hónapnak minősül, és az oktatót
125 000 Ft támogatás illeti meg.
Kivétel: közös oklevélprogram kidolgozása céljával utazó oktatók esetén a kötelező tanítási óraszám 5–9
munkanap alatt minimum 4 óra, ami szintén egy hónapnak minősül.
A fogadó intézmény a bejövő hallgatók és oktatók fogadásánál köteles a CEEPUS Program mobilitási
alapelveinek figyelembevételével, a helyi hallgatókkal egyenlő bánásmódot biztosítani. A fogadó intézmény
nem szólíthatja fel a bejövő hallgatókat tanulmányi díjak megfizetésére, pl.: tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj
(laboratóriumi díjak, vizsgadíjak vagy könyvtári díjak csak akkor kérhetők a bejövő hallgatóktól, ha ezeket az
intézmény hazai hallgatóitól is beszedi, a tőlük kért összeggel megegyezően).
A fentiekben foglaltak az ún. CEEPUS freemover keretében beérkező ösztöndíjasokra is érvényesek.

A maradvány hónapkeretek felosztása
A második pályázati határidő (október 31.) után a Tempus Közalapítvány összegzi a hálózatok által elnyert, de
fel nem használt hónapokat, és azon hálózatok között osztja szét, amelyek a tavaszi szemeszterben további mobilitások lebonyolításához, vagy speciális kurzusok (nyári egyetem, intenzív kurzus, hallgatói kirándulás) szervezéséhez arra igényt tartanak. Azok a hálózatok, amelyek nem használták fel az eredetileg elnyert hónapkereteiket, az újraosztás után a maradvány felhasználására már nem jogosultak. A maradvány hónapok szétosztásáról
a Tempus Közalapítvány az igények figyelembe vételével saját hatáskörben dönt, minden év decemberében.

Speciális kurzusok (nyári egyetem, intenzív szakmai kurzus) szervezése

Koordinációs találkozók szervezése
A magyar felsőoktatási intézmények (akár koordinátorként, akár partnerként vesznek részt egy hálózatban)
tanévenként egyszer hálózati partnereik számára koordinációs találkozót szervezhetnek. Erre a célra a Tempus
Közalapítvány külön pályázati felhívás útján anyagi támogatást biztosíthat, a CEEPUS pályázati keret terhére.
A koordinációs találkozó szervezéséről (időpont, létszám, tervezett program és költségvetés) szóló pályázatot a Tempus Közalapítványhoz kel benyújtani.
A koordinációs találkozó szervezéséről (időpont, létszám, tervezett program és költségvetés) szóló pályázatokat az
adott tanévben nyertes hálózatok nyújthatják be az első vagy a második időközi beszámolójukkal együtt (február
15., május 15.). A pályázatokat elektronikusan és írásban kell benyújtani a Tempus Közalapítványhoz a honlapon
elérhető pályázati űrlap felhasználásával. A pályázásnál prioritást élveznek a koordinátori szerepet vállaló intézmények. Csak megfelelően megalapozott szakmai programmal rendelkező koordinációs találkozó támogatható.
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A nyertes hálózatok az adott tanévben speciális kurzust szervezhetnek CEEPUS támogatással, amennyiben
erre a program költségvetése lehetőséget biztosít. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap.
A speciális kurzusokon való részvételt kötelező a hallgatóknak kreditponttal elismerni (sikeres vizsga esetén).

A speciális kurzusok szervezésének feltételei
A speciális kurzusra jelentkező beérkező hallgatók/oktatók a hagyományos mobilitásra pályázókkal megegyező módon, a www.ceepus.info honlapon nyújtják be a pályázatukat.
A speciális kurzuson részt vevő hallgatók/oktatók ösztöndíja megegyezik a hagyományos mobilitásra
pályázókéval.
A fogadó intézmény – hallgatók esetében 85 000 Ft, oktatóknál 125 000 Ft – elsősorban az alábbi egy
főre eső tételekkel csökkentheti az összeget (levonja a kifizetendő összegből):
•	A szállás, az esetleges terembérlet, eszközbérlet, üzemanyagköltség (km-elszámolás alapján), buszbérlés,
bérlet/menetjegy, valamint a szakmai programhoz szorosan kapcsolódó belépődíjak.
• Étkezési költségek.
• A speciális kurzusra készülő, ahhoz szorosan kapcsolódó jegyzetek előállításának költségei.
• Adminisztrációs költség, pl.: posta-, telefon-, fénymásolás, internet, stb.
•	A speciális kurzus szakmai programjában részt vevő, CEEPUS ösztöndíjban nem részesülő oktatók tiszteletdíja.
•	A speciális kurzusok szervezéséhez szorosan hozzátartozó, fent felsorolt költségtételekkel kapcsolatban a magyar jogszabályok alapján kötelezően befizetett adó illetve járulék a CEEPUS támogatás terhére elszámolható.
Az intézmény által közzétett pályázati felhívásban tételesen fel kell tüntetni a hallgatók és oktatók maximális ösztöndíját (85 000, illetve 125 000 Ft), és az ebből várható a levonást (Y Ft) és a végső támogatási
összeget, amelyet megkap az ösztöndíjas (85 000-Y Ft, illetve 125 000-Y Ft). Ezt a speciális kurzusra szóló
részvételi felhívást csatolni kell a pályázathoz, amelyet az intézmény benyújt a TKA-nak. A speciális kurzus
megvalósítása során a levonás összege már nem változhat!
Ha a program Magyarországon belül több intézményben zajlik, akkor a pályázatot intézményenként kell
elkészíteni. A pályázatot minden esetben be kell adni a TKA-hoz, akár az elnyert hónapkereten belül, akár
azon felül kívánnak speciális kurzust szervezni.
A speciális kurzusok szervezéséhez a pályázati űrlap letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról.
A kurzus szervezésének igényét a pályázat beadásán kívül az 1. és a 2. időközi pénzügyi beszámolóban is jelezni kell.
A speciális kurzusok elszámolásához számlákat nem szükséges benyújtani.

A támogatás összege:
• A hálózatban részt vevő karonként 40 000 Ft átalány-összegű támogatás adható.
• Karonként egy küldött magyarországi tartózkodása finanszírozható.
Ha egy karról több tanszék is részt vesz a programban, az egyes tanszékek nem minősülnek külön partnernek.
Egyéb feltételek:
• Akkor szervezhető koordinációs találkozó, ha legalább a hálózatban részt vevő partnerek fele megjelenik.
•	Az elszámolásnál a ténylegesen felhasználható keretet a találkozón megjelent partnerintézmények száma alapján kell kiszámítani.
• A fentiekben felsorolt költségtételek kifizetésénél a magyar jogszabályokat kell figyelembe venni.
•	A koordinációs találkozó minimális időtartama egy nap, minimum napi 6 szakmai programmal töltött
munkaórával, maximális időtartama 3 nap.

Beszámolók
Egyéni Beszámolók
Az ösztöndíjasok az utazást követően elkészítik az útijelentést (Student/Teacher Mobility Report). A dokumentumot kizárólag elektronikus formában, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül kell kitölteni. A
magyar kiutazóknak a támogatott periódus végén kötelessége a fogadóintézmény által kiállítandó igazolást,
a Letter of Confirmationt kitöltetni a fogadó intézmény koordinátorával. Az intézményi koordinátor ellenőrzi
a dokumentum meglétét, és nyilatkozik róla a záró pénzügyi beszámolóban, melyet a Tempus Közalapítványnak küld meg.

A záró pénzügyi és szakmai beszámolóban kell elszámolni a teljes tanév során megvalósított tevékenységekről. A záró pénzügyi beszámolóhoz az intézményben működő összes hálózatra vonatkozóan, hálózatonként
egy szakmai beszámolót, továbbá egy intézményi szakmai beszámolót is mellékelni kell. A záró szakmai beszámolóban a hálózati koordinátoroknak/partnereknek az általuk koordinált hálózatok adott tanévben elvégzett
munkáját kell értékelniük. A hálózati koordinátorok/partnerek által elkészített szöveges szakmai beszámolót a
záró pénzügyi beszámolóhoz kell mellékelni. Az intézményi koordinátorok az intézményi hatáskörben ellátott
szakmai munkáról számolnak be.
A hálózati koordinátorok a záró szakmai beszámolót a Központi CEEPUS Iroda által központilag kötelezően előírt Network Report kitöltésén felül kell elkészíteniük.
Elszámolás időtartama

Benyújtási határidő

első időközi beszámoló tók

szeptember 1 – január 31.

február 15.

második időközi beszámoló

szeptember 1 – április 30.

május 15.

szeptember 1 – augusztus 31.

szeptember 30.

záró pénzügyi és szakmai beszámoló
		

IV.
Gyakorlati
segítségnyújtás
a mobilitásban
részt vevőknek

Hálózati jelentés
A hálózatok koordinátorainak tanévet követően hálózati jelentést – Network Report – kell készíteniük, melyet a Központi CEEPUS Iroda honlapjára kell feltölteni. A Network Report beadása kötelező, függetlenül a
Tempus Közalapítványnak beadandó záró szakmai beszámolótól.

Pénzügyi és szakmai beszámolók

Szállástervezés
A kollégiumok telítettsége miatt az intézmények számára nehézséget jelenthet a külföldi diákok, doktorandusz
hallgatók, tanársegédek, adjunktusok elhelyezése. Ennek a problémának a megoldásában sokat segíthetnek a
jó személyes kapcsolatok a kollégiumokkal és a különböző intézmények szállás-felelőseivel, diákközpontokkal. A hálózati programok ismeretében előre meg lehet tervezni a hónapfelhasználást, ennek függvényében a
szállásrendelést és foglalást egyelőre név nélkül, a várható ösztöndíjasok számát figyelembe véve.
A szállásfoglalás menet közben – a konkrét időpont és név ismeretében – pontosítható. Költségkímélő
megoldás lehet például (konkrét adatok birtokában):
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Az időközi és a záró pénzügyi beszámolókat a támogatási szerződésben megadott kapcsolattartó személy
(intézményi koordinátor) készíti el, de ehhez a hálózati koordinátoroknak és a pénzügyes kollégáknak minden szükséges információt és adatot az intézményi koordinátor rendelkezésére kell bocsátaniuk.
Az időközi beszámolókban kell elszámolni a támogatási szerződésben meghatározott időszakokban a
hálózati pályázatok keretében megvalósított összes tevékenységről, illetve előrejelzést kell adni a szerződés hátralevő időszakában várható tevékenységekről. Ez utóbbi előrejelzésben kell meghatározni, hogy a
tanév végéig milyen mobilitásokat, speciális kurzust és hallgatói szakmai kirándulást terveznek az egyes
hálózatokban az elnyert hónapkereten belül, illetve azon felül (várólistások). A beérkezőket név szerint meg
kell nevezni, meg kell adni, hogy mikor, hány hónapra érkeznek. Ha az intézményben az első, vagy második
időközi beszámoló beadása után nem várható mobilitási tevékenység, illetve bármilyen jogcímen felmerülő
kifizetés (ösztöndíj, útiköltség, nyári egyetem, koordinációs találkozó), az intézményi koordinátor írásban
kérheti az adott időközi beszámoló elfogadását záró pénzügyi beszámolóként. Ehhez azonban csatolnia kell
az intézményben működő hálózat(ok) szakmai beszámolóját is.

•
•
•

kis lakás bérlése, több ösztöndíjas részére,
szerződéskötés valamely fizetővendég-szolgálattal vagy
rektori vendégszoba foglalása.
A fogadó intézmény a bejövő hallgatók és oktatók fogadásánál köteles a CEEPUS Program mobilitási
alapelveinek figyelembe vételével egyenlő bánásmódot biztosítani a helyi hallgatókkal. Ezért ajánlott, hogy
a beérkező hallgatók kollégiumi térítési díja ne legyen magasabb az adott felsőoktatási intézményben tanuló
magyar hallgatókénál.
A fentiekben foglaltak az ún. CEEPUS freemover keretében beérkező hallgatókra is érvényesek.

Egészségbiztosítás
A külföldi állampolgárokat Magyarországon az erre irányuló kétoldalú egyezmények, illetve az EU jogszabályai szerint kell ellátni. Teljes körű szociálpolitikai egyezmény van érvényben Magyarország, illetve BoszniaHercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Montenegró, Románia és Szerbia között.
Az egyezmények rendelkezései szerint egészségügyi ellátásban az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkező személy részesül. Átmenetileg egymás országában tartózkodás
esetén a tartózkodás helye szerinti állam térítésmentesen nyújt a másik fél állampolgárai számára sürgősségi egészségügyi ellátást, amennyiben az érintett az érvényes útiokmány (útlevél) felmutatásával igazolja
jogosultságát. A sürgősségi ellátásokon túlmenő ellátás (kifejezetten gyógykezelési szándékkal érkező állampolgárok részére) csak térítés ellenében biztosítható.
Albánia, valamint Koszovó és Magyarország között nincs hasonló, kétoldalú megállapodás, így a hazánkba érkező albán állampolgároknak maguknak kell megtéríteniük esetleges egészségügyi ellátásuk költségeit.
Az Európai Unió hazánkba érkező állampolgárainak még elindulás előtt, saját országukban Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell igényelniük, mely alapján igénybe vehető az ingyenes orvosi ellátás Magyarországon.
A biztosítással kapcsolatban bővebb információt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ad.12

Vízumügyben részletes információkért kérjük, keresse fel a Külügyminisztérium honlapját!
Nem EU állampolgároknak a 90 napnál hosszabb tartózkodáshoz tanulmányi vízumot kell kiváltaniuk (ez
egyes országok esetében 30 napos korlát is lehet, erről az adott ország magyar konzulátusán kell érdeklődni).
A vízumkérelmet a külföldinek lakóhelye szerint illetékes magyar diplomáciai, vagy konzuli képviseleten kell
benyújtania.
A kiutazó ösztöndíjasok kövessék a fogadó ország nemzeti CEEPUS irodájától kapott információs anyagok utasításait, vagy bizonytalanság esetén tájékozódjanak a fogadó állam budapesti külképviseletén.
A CEEPUS országok magyarországi külképviseleteit, valamint a CEEPUS országokban működő magyar külképviseleteket ld. a 3. és 4. mellékletben.

A külföldi hallgatók magyarországi társas beilleszkedésének
segítése
Az intézményi/hálózati koordinátorok, partnerek válláról sok terhet levehetnek a hallgatók, hallgatói szervezetek. Mivel az intézményi koordinátoroknak általában nincs idejük mindenre kiterjedően foglalkozni az
ösztöndíjat elnyert külföldi hallgatókkal, érdemes még jóval a hallgatók megérkezése előtt a hallgatói szervezetekkel, hallgatói önkormányzatokkal felvenni a kapcsolatot. A külföldi hallgatók ügyeivel általában a
külügyes képviselő vagy külügyekért felelős önkormányzati tag foglakozik.
A hallgatóktól a külföldi diákok olyan információkat is megtudhatnak, amelyek talán az intézményi koordinátornak nem állnak a rendelkezésére. Érdemes a hallgatókat egy kész integrációs programmal fogadni. A
hallgatói szervezetek, így a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is megfelelő információval rendelkezik a diákéletet érintő témákról.14
A Magyarországra érkező hallgatók és oktatók figyelmébe ajánljuk a www.studyinhungary.hu honlapot, amely hasznos információkat tartalmaz a magyar felsőoktatásról, a különböző adminisztratív eljárásokról és a mindennapi életről.

Vízum

12 www.oep.hu
13 Bővebb információ: www.kormany.hu vagy a Magyar Konzulátusi Szolgálattól
(1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Tel: (+36 1) 458 1000 fax: (+36 1) 201 7932 iroda.konz@kum.hu)

14 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, 1155 Budapest, Markó u. 7. II/1., Tel: (+36 1) 460 0575,
Fax: (+36 1) 321 2878
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Beutazó ösztöndíjasok esetében az EU állampolgárainak nem kell vízumot igényelniük akkor sem, ha 90
napnál hosszabb ideig tartózkodnak hazánkban, azonban három hónapnál hosszabb tartózkodás esetén tartózkodási engedélyt kell kérniük
Az Európai Unió, Horvátország, Macedónia, Montenegró és Szerbia állampolgárai 90 napnál rövidebb
időre vízummentesen utazhatnak Magyarországra, miként Albánia és Bosznia-Hercegovina állampolgárai is,
ha biometrikus útlevéllel rendelkeznek A Moldovából és Koszovóból érkezők a lakóhelyük Magyar Követségén folyamodhatnak vízumért.13

V.

2

Mellékletek

ALBÁNIA

A CEEPUS nemzeti irodák címei

Iliriana Topulli

Rr. e Durresit Nr. 23
1001 Tirana
Albania
Tel: +355 4 2230197
Fax: +355 4 223 2002
itopulli@mash.gov.al

1

AUSZTRIA

A CEEPUS program finanszírozása

Mag. Sabine Stalujanis

KÖLTSÉGVETÉS

1.

költségvetési törvény elfogadása,
lebontása

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2.

megállapodás

CSEHORSZÁG
Ales Prochazka, Barbora Vesela, Jan Trka

Centre for International Services
Na Porici 4/1035, CZ-110 00, Praha 1
Tel 1: +420 221 850 509
Tel 2: +420 221 850 502
ceepus@dzs.cz
www.dzs.cz

HORVÁTORSZÁG
Dragana Glivetic

Agency for Mobility and EU programmes
Gajeva 22, HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 5556498
Fax: +385 1 4819 331
ceepus@mobilnost.hr
www.mobilnost.ht

BOSZNIA-HERCEGOVINA

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY

3.

támogatások átutalása,
elszámolása

4.

ösztöndíjak átadása

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ÖSZTÖNDÍJAS

OeAD (Österreichische Austauschdienst)Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Austrian Agency for International Cooperation in
Education and Research (OeAD-GmbH)
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Fax: (+48 22) 826 28 23
direct line (Michał Skowroński +48 22 393 38 17;
Jacek Przygoda +48 22 393 38 19)
skowronski@buwiwm.edu.pl;
ceepus@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl

Ministry of Education
Department for International Relations
and European Integration
1, Piata Marii Adunari Nationale
Government House
2033 Chisinau
Republic Moldova
Tel: (+373 22) 27 75 69
Fax: (+373 22) 23 80 61
ceepus@edu.md
www.edu.gov.md

ENIC and CEEPUS Serbia
Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia
Nemanjina 22-26, S-11000 Belgrade
Tel: +381 11 36 31 171
Fax: +381 11 363 16 09
ceepusserbia@mp.gov.rs
www.mp.gov.rs

MONTENEGRÓ
MACEDÓNIA

Nada Kovac

Viktorija Dinkovska

Ministry of Education and Science
Rimski Trg bb, CG-20000 Podgorica
Tel: +382 20 405313
Fax: +382 20 405334
nada.kovac@gov.me
www.mpin.gov.me

National Ceepus Office
Ministry of Education and Science
Boulevard Mito Hadzivasilev Jasmin bb, 1000,
Skopje
Republic of Macedonia
Tel: +389 2 3140168
Fax: +389 2 3140169
viktorija.dinkovska@mon.gov.mk
www.mon.gov.mk

MAGYARORSZÁG
Dobos Gábor, Beregi Bettina

Mrs.Corina Huma, Mrs. Simona Craciun

Ministry of Education, Research, Youth and Sport
Department for European Affairs and Bologna
Secretariat
30 Gral. Berthelot ST
010168 Bucharest
Tel: +40 21 4056377
Fax: +40 21 3126614
corina.huma@medu.edu.ro;
simona.craciun@medu.edu.ro;
www.edu.ro

SZLOVÁKIA
Marta Conkova (outgoing mobilities – applications from Slovakia)
Dasa Rehakova (incoming mobilities – foreign applicants)

Slovak Academic Information Agency (SAIA)
Namestie slobody 23, SK-81220 Bratislava 1
Tel: +421 2 54411426, 54411436
Fax: +421 2 54411429
marta.conkova@saia.sk, dasa.rehakova@saia.sk
www.saia.sk

SZLOVÉNIA
Ms. Petra Vilfan

CMEPIUS – Centre for Mobility and EU programmes
OB ŽELEZNICI 16, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 6209 450
Fax: +386 1 6209 451
scholarships@cmepius.si
www.cmepius.si

KÖZPONTI CEEPUS IRODA (Central CEEPUS Office)
Elisabeth Sorantin

Liechtensteinstrasse 22 A/I/7.
A-1090 Vienna, Austria
Tel: (+43 1) 319 48 50/11
Fax: (+43 1) 319 48 50/10
office@ceepus.info
www.ceepus.info
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Tempus Közalapítvány /
CEEPUS Magyarországi Iroda
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
1438 Budapest 70., Pf.: 508.
Tel: (+36 1) 237 1300
Fax: (+36 1) 239 1329
ceepus@tpf.hu
www.tka.hu

ROMÁNIA

SZERBIA

3

A CEEPUS tagországok magyarországi külképviseletei

ALBÁN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1027 Budapest, Feketesas u. 3/A
Tel: 06 1 336 1098
Fax: 06 1 336 1099
embassy.budapest@mfa.gov.al
AUSZTRIA NAGYKÖVETSÉGE
1068 Budapest, Benczúr u. 16.
Tel: 06 1 479 7010
Fax: 06 1 352 8795
budapest-ob@bmeia.gv.at
www.austrian-embassy.hu
BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1062 Budapest, Andrássy út 115.
Telefon: 06 1 322 0824; 322 0836; 342 3738
Fax: 06 1 322 5215
bgembhu@axelero.hu
BOSZNIA – HERCEGOVINA NAGYKÖVETSÉGE
1026 Budapest, Verseghy Ferenc u. 4.
Tel: 06 1 212 0106
Fax: 06 1 212 0109
bihambud@yahoo.com
CSEH KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1064 Budapest, Rózsa u. 61.
Tel: 06 1 462 5011
Fax: 06 1 351 9189
budapest@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/budapest

SZERBIA NAGYKÖVETSÉGE
1068 Budapest, Dózsa Gy. út 92/B
Tel: 06 1 322 9838; 342 8512
Fax: 06 1 322 14 38
budapest@amb.srbije.net
www.budapest.mfa.rs

MACEDÓN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1022 Budapest, Balogvár u. 9.
Tel: 06 1 336 0510
Fax: 06 1 315 1921
budapest@mfa.gov.mk

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1143 Budapest, Stefánia út 22-24.
Tel: 06 1 460 9011
Fax: 06 1 460 9020
emb.budapest@mzv.sk

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1024 Budapest, Ady Endre utca 16.
Tel: 06 1 336 3450
Fax: 06 1 209 1195
armrung@hu.inter.hu, budapesta@mfa.md
www.moldovaembassy.hu

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1025 Budapest, Cseppkő u 68.
Tel: 06 1 438 5600
Fax: 06 1 325 9187
vbp@gov.si
www.budimpesta.veleposlanistvo.si

MONTENEGRÓI KÖZTÁRSASÁG
NAGYKÖVETSÉGE
1051 Budapest, Arany János u. 15/I.
Tel.: 06 1 373 0300; 373 0301
Fax: 06 1 269 4475
ambasada@cg.t-online.hu
ROMÁNIA NAGYKÖVETSÉGE
1146 Budapest, Thököly út 72.
Tel: 06 1 384 0271
Fax: 06 1 384 5535
postmaster@roembbud.axelero.net
www.mae.ro
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HORVÁT KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1065 Budapest, Munkácsy M. u. 15.
Tel: 06 1 354 1315; 269 5854
Fax: 06 1 354 1319
croemb.bp@mvpei.hr

LENGYEL KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
Tel: 06 1 413 8200
Fax: 06 1 351 1722
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.lengyelorszag.hu

4

Magyar külképviseletek a CEEPUS tagországokban

ALBÁNIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
Tirana, Rruga Skenderbeu 16.
Tel: +355 4 2232238, 2234 903
Fax: +355 4 2233 211, 2225 411
mission.tia@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/tirana

HORVÁT KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
10000 Zagreb, Pantovzak 255-257
Tel: +385 1 489 0906
Fax: +385 1 457 9301
mission.zgb@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/zagreb

AUSZTRIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
1010 Wien, Bankgasse 4-6
Tel: +43 699 537 80300
Fax: +43 699 535 9940
mission.vie@kum.gov.hu
www.mfa.gov.hu/emb/vienna

KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
Rr. 24 Maj Nr. 23 Pristina
Tel: +381 38 247 763
Fax: +381 38 247 764
mission.prs@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/pristina

BOSZNIA-HERZEGOVINA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
71000 Sarajevo, Splitska u. 2.
Tel: +387 33 205302
hung.emb@bih.net.ba; mission.sjj@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/sarajevo

LENGYEL KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
00559 Warsawa, ul.Fryderika Chopina 2
Tel: +48 22 628 4451
Fax: +48 22 621 85 61
mission.vao@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/warsaw

BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
1000 Sofia, Ulica 6-ti Septemvri 57
Tel: +359 2 963 1135 Fax: +359 2 963 2110
embassy.sof@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/sofia

MONTENEGRÓ
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
81000 Podgorica, Kralja Nikole 104
Tel: +382 20 602 880
Fax: +382 20 625 243
mission.pdg@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/podgorica

SZERBIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
11000 Beograd
Krunska 72
Tel: +381 11 244 04 72
Fax: +381 11 344 1876
mission.blg@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/belgrade
SZLOVÁKIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
811 02 Bratislava, Nad Lomom 28
Tel: +421 2 592 05200
Fax: +421 2 5443 5484
mission.pzs@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/bratislava
SZLOVÉNIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
1210 Ljubljana-Sentvid
ul. Konrada Babnika 5
Tel: +386 1 512 1882
Fax: ++386 1 512 1878
mission.lju@kum.gov.hu
www.mfa.gov.hu/emb/ljubljana
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CSEH KÖZTÁRSASÁG
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
Pod Hradbami 17, Praha 6 Stresovice
Tel: +420 23332 4454
Fax: +420 23332 2104
mission.prg@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/prague

MACEDÓNIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
Skopje, Ul. Mirka Ginova br. 27.
Tel: +389 2 306 3423, 306 31 97
Fax: +389 2 306 3070
mission.skp@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/skopje

ROMÁNIA
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG
020034 Bucurest,
str. dr. prof. Dimitrie Gerota nr. 63–65
Tel: +40 21 312 00 73 +40 31 620 43 00, -01; -02
Fax: +40 31 620 43 26
mission.buc@kum.hu
www.mfa.gov.hu/emb/bucarest

VI.
Alumni for Europe –
interaktív diákhálózat

Hogyan tartjuk a kapcsolatot tagjainkkal?
A Tempus Közalapítvány/Alumni for Europe Iroda:
• e-mailen tartja a kapcsolatot a hálózat tagjaival,
• klubnapokon és tematikus előadásokon biztosít fórumot a tapasztalatcserére,
• havonta elektronikus hírlevelet küld,
• a honlapon teszi közzé a hálózat általános és aktuális információit.
• internetes fórum és levelezőlista segítségével biztosítja a tagság belső kommunikációját.

Mit kell tudni az AfE hálózatba való belépésről?
Mi az Alumni for Europe?
Alumni for Europe (AfE) az európai mobilitási programokban részt vett diákok, fiatal diplomások interaktív
hálózata, amelyet a Tempus Közalapítvány hozott létre az általa koordinált programokra.

Az Alumni for Europe tagság díjmentes, feltétele az Alumni adatbázisban történő regisztráció. Az újonnan
jelentkező diákok beléphetnek közvetlenül az Interneten keresztül, ahol a lehívható adatlap kitöltésével regisztráltathatják magukat. A hálózat működéséről és a tagság feltételeiről a Tempus Közalapítvány honlapján www.tka.hu , az alumni@tpf.hu e-mailcímen vagy az 06 1 237 1300 telefonszámon lehet érdeklődni.

Mi a hálózat célja?
Az AfE hálózatot a Tempus Közalapítvány keretein belül működő AfE iroda fogja össze, azzal a céllal is, hogy
további támogatásban részesítse ezen kiemelkedő képességű, speciális szakmai, nyelvi és kulturális ismeretekkel rendelkező csoport tagjait.
Az AfE biztosítja a volt ösztöndíjasok hálózatépítését (pl. kiadványokkal és rendezvényekkel), tanácsadói
szolgáltatást biztosít, és kapcsolatokat épít a munkaadókkal, így járul hozzá a végzett diákok sikeres álláskereséséhez, valamint tájékoztatással és képzéssel támogatja a leendő ösztöndíjasokat a tanulmányaikra való
felkészülésben.

Kinek szól az Alumni for Europe?
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Olyan felsőoktatási intézményben tanulónak, friss diplomásnak vagy középiskolás diáknak,
•	aki a Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált valamely oktatási-képzési programmal résztvevőként
vagy ösztöndíjasként legalább 3 hónap időtartamra kapcsolatba kerül,
• aki szeretné tanulmányai során szerzett élményeit, tapasztalatait megosztani másokkal,
• aki érdeklődési körének megfelelően szeretné tudását fejleszteni és naprakész információkkal frissíteni,
• aki szeretne segítséget kapni a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez,
• aki egy dinamikusan fejlődő diákhálózat aktív tagjává kíván válni,
• és, aki szívesen megismerkedne magyarországi külföldi ösztöndíjasokkal.

Általános információ
a CEEPUS programról

Tempus Közalapítvány
Postacím: 1438 Budapest 70., Pf.: 508.
Telefon: 06 1 237 1300
Fax: 06 1 239 1329
Infóvonal: 06 1 237 1320
E-mail: ceepus@tpf.hu
Internet: www.tka.hu
Központi Ceepus Iroda honlapja: www.ceepus.info
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