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CAMPUS MUNDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A 2017-2018-AS TANÉVRE 
BCE HALLGATÓK SZÁMÁRA 

 

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi pályázatot hirdet a 2017-2018-as tanévben 

megvalósuló külföldi részképzésre, szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányútra. 

 

 

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS 

 

Tavaszi forduló: 

• Csak az nyújthat be Campus Mundi pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, aki az őszi 
pályázati időszakban (2016 novemberében) adott be 2017-2018-as részképzési 
pályázatot Erasmus+ vagy tengerentúli helyre a BCE-n. 

• TKA pályázati határidő: 2017. március 30. (csütörtök) 23:00 

• Megvalósítási időszak: 2017-es őszi félév vagy (speciális esetben) a 2017-2018-as tanév 
 

 

Őszi forduló: 

• Csak az nyújthat be Campus Mundi pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, aki az őszi 
pályázati időszakban (2016 novemberében) adott be 2017-2018-as részképzési 
pályázatot Erasmus+ vagy tengerentúli helyre a BCE-n VAGY fog beadni kari döntés 
értelmében (2017 augusztus végén vagy szeptember elején) kiírt pótpályázat esetében 
a 2018-as tavaszi félévre vonatkozó részképzési pótpályázatot Erasmus+ vagy 
tengerentúli helyre a BCE-n. 

• TKA pályázati határidő: 2017. szeptember 30. (szombat) 23:00 

• Megvalósítási időszak: 2018-as tavaszi félév 
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KÖLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT 
 
 

• Csak az nyújthat be Campus Mundi pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, aki a 
Campus Mundi pályázat mellett a BCE külföldi szakmai gyakorlatra vonatkozó MOBility 
online rendszerében is már pályázott vagy éppen pályázik (ez vonatkozik mind az 
Erasmus+, mind a tengerentúli szakmai gyakorlat helyekre). 

• TKA pályázati időszak: folyamatosan lehet pályázatot beadni 2017. március 1. – 2017. 
augusztus 31. között (érdemes a szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt 3 hónappal 
benyújtani a pályázatot) 

• Megvalósítási időszak: 2017-2018-as tanév (a szakmai gyakorlatot 2018. szeptember 
30-ig meg kell valósítani) 

 
AZOKRA, AKIK EDDIG NEM ADTAK BE KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT PÁLYÁZATOT A BCE-RE 
AZ ALÁBBIAK IS VONATKOZNAK: 
 

• a BCE pályázatok beadási helye és határideje a tavaszi fordulóra vonatkozóan: BCE 
Nemzetközi Iroda, Főépület II. em. 205., 2017. augusztus 28. (hétfő) 12:00 óra 

• a MOBility online rendszer elérhetősége (2017. március 1. 9:00-tól): 
http://corvinus.mobilitymanager.hu/szakmaigyakorlat/ 

• a MOBility online rendszer a tavaszi fordulóra vonatkozóan: 2017. augusztus 27. 
(vasárnap) 23:59 óráig érhető el 

 
 
 
 

KÜLFÖLDI RÖVID TANULMÁNYÚT 
 
 

• Csak a Tempus Közalapítványhoz kell pályázni (a BCE-re nem). 

• TKA pályázati határidők: 
- Tavaszi forduló: 2017. április 10. (hétfő) 23:00 
- Őszi forduló: 2017. október 10. (kedd) 23:00 

• Megvalósítási időszak: 
- A tavaszi pályázati fordulóban benyújtott pályázatok esetében: 2017. 

szeptember 1. és 2018. szeptember 30. között 
- Az őszi pályázati fordulóban benyújtott pályázatok esetében: 2018. március 

1. és 2018. szeptember 30. között 
 
Az egyes altípusokra vonatkozó részletes pályázati feltételek, a pályázat benyújtásának módja, 
a csatolandó dokumentumok listája és az ösztöndíjakra vonatkozó további információk a 
Tempus Közalapítvány honlapján olvashatók: www.campusmundi.hu 
 
A Campus Mundi online pályázati felület elérhetősége: www.scholarship.hu 
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További információk: 

A kari nemzetközi koordinátoroktól kérhető (részképzés altípussal kapcsolatban): 
Gazdálkodástudományi Kar:  Nagyné Szakonyi Dóra és Seiben Erika (Főépület 154.) 
Közgazdaságtudományi Kar: Zsille Éva (Főépület 187.) 
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar: Menyhárt Nikolett (C épület 508.) 
 
A szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás dokumentum, illetve a szakmai gyakorlat altípus 
ügyében a Nemzetközi Iroda kompetens: 
Hunya Péter, Külső Kapcsolatok Igazgatósága, Nemzetközi Iroda, Főépület II. em. 207. 
Fogadóóra : H-P: 9:00-12:00, Email: internship@uni-corvinus.hu, Tel.: 06-1-482-5025 
 
A Tempus Közalapítvány pedig a következő telefonszámon: 06-1-237-1310 és email címen 
érhető el: campusmundi@tpf.hu 
 
 

FIGYELEM!!! 
 

• Az egyes altípusok esetében a pályázati feltételek speciálisak és a jelentkezési 
határidők különbözőek, így kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák át a pályázati kiírást 
és a Tempus Közalapítvány honlapján a Gyakori Kérdések részt egyaránt. 

• Egy pályázati ciklusban mind a három pályázati típus megpályázható, fontos azonban, 
hogy az egyes pályázatok időszakai ne fedjék egymást. 

• KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS esetén max. 3 hely jelölhető meg a Campus Mundi online 
rendszerben (ezek meg kell egyezzenek a 2017-2018-as tanévre leadott BCE pályázati 
helyekkel, különben a Campus Mundi pályázat automatikus elutasításra kerül). 

• KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT esetén max. 1 hely jelölhető meg a Campus Mundi 
online rendszerben (fontos, hogy a Campus Mundi pályázattal párhuzamosan a 
Corvinus MOBility online rendszerében is megtörténjen a jelentkezés, különben a 
Campus Mundi pályázat automatikus elutasításra kerül). Csak olyan szakmai 
gyakorlatos hely jelölhető meg a Campus Mundi pályázatban, ahonnan fogadó 
nyilatkozata van már a hallgatónak, melyet szintén fel kell majd tölteni a Campus 
Mundi pályázati felületre. 

• SZAKTANÁRI AJÁNLÁS ÉS INTÉZMÉNYI JÓVÁHAGYÁS: az intézményi jóváhagyás részt 
a Nemzetközi Iroda fogadóidőben (H-P: 9:00-12:00), és csak abban az esetben írja alá 
és pecsételi le, ha: 
- a hallgató azt kinyomtatta és TELJESEN kitöltötte, illetve 
- a szaktanári ajánlás rész is TELJESEN ki van töltve, ALÁ VAN ÍRVA (kék tollal) és LE VAN 
PECSÉTELVE az illetékes tanszék/intézet által.  
Elektronikusan, postán vagy faxon beküldött változatot nem fogadunk el! 

• Max. 3 hely jelölhető meg a Campus Mundi pályázat külföldi részképzési altípusában, 
így hallgatónként, erre a program típusra max. 3 szaktanári ajánlás és intézményi 
jóváhagyás kerülhet kiállításra. 

• Max. 1 hely jelölhető meg a Campus Mundi pályázat külföldi szakmai gyakorlat 
altípusában, így hallgatónként, erre a program típusra max. 1 szaktanári ajánlás és 
intézményi jóváhagyás kerülhet kiállításra. Ezen altípus esetében további kötelező 
feltétele az aláírásnak a motivációs levél és a fogadólevél bemutatása (Figyelem! A 
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jövőben ezen utóbbi dokumentumot is kötelező bemutatni és a TKA online rendszerbe 
feltölteni a korábbi pályázati kiírássokkal ellentétben). 

• Max. 1 hely jelölhető meg a Campus Mundi pályázat rövid külföldi tanulmányút 
altípusában, így hallgatónként, erre a program típusra max. 1 szaktanári ajánlás 
kerülhet kiállításra. Ezen altípus esetében további kötelező feltétele az aláírásnak a 
motivációs levél, tanulmányi terv, konferencia vagy nyári egyetem programjának, 
illetve egyéb, a rövid külföldi tanulmányutat igazoló dokumentum bemutatása, és 
előnyös, ha emellett a hallgató már a fogadólevelét is be tudja mutatni. 

• A Campus Mundi pályázatok online elkészítése, benyújtása, illetve az egyes igazolások 
beszerzése, a jelentkezési lap aláírása és a szkennelt változat feltöltése IDŐIGÉNYES, 
ezért kérjük, hogy ne hagyják az utolsó napokra! 

• Bármely más, a Magyar Állam által meghirdetett, ösztöndíjas programban részt vevő 
hallgatók (például Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok) nem pályázhatnak; a kettős 
finanszírozás nem lehetséges. 

• Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot 
adó ország irányába abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha életvitelszerűen 
Magyarországon élnek. Az állampolgárságot adó országba történő kiutazás a bírálat 
során a legalacsonyabb prioritást kapja. 

• Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat pályázat benyújtásakor SZOCIÁLIS 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS és/vagy TARTÓSAN BETEG VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ 
HALLGATÓK SZÁMÁRA KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS is igényelhető. A feltételeket és a 
kötelezően feltöltendő mellékeltek listáját a Campus Mundi pályázati felhívások 
tartalmazzák. 

 

 

Tájékoztató előadás: 

A programról a Tempus Közalapítvány tájékoztató előadást tart, melyre mindenkit szeretettel 
várunk! 
Helyszín: BCE, C épület, II. emeleti nagy előadóterem. 
Időpont: 2017. március 9. (csütörtök), 13:40-től. 
A tájékoztató előadás nyelve: magyar. 
 
 
 
Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek! 

 
 
 

Külső Kapcsolatok Igazgatósága - Nemzetközi Iroda 


