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KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS ÉS SZAKMAI GYAKORLAT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A 2019-2020-AS TANÉVRE 
BCE HALLGATÓK SZÁMÁRA 

 

A pályázati kiírásban részt vevő nemzetközi programok: 
Program neve Mobilitás típusa 

Erasmus+ részképzés és szakmai gyakorlat 

Erasmus+ Kreditmobilitás részképzés 

CEEPUS részképzés 

Campus Mundi részképzés, szakmai gyakorlat és rövid külföldi tanulmányút 

Tengerentúli (bilaterális) részképzés 

 
RÉSZKÉPZÉS (Erasmus+, Erasmus+ Kreditmobilitás, CEEPUS, Tengerentúl): 

Mikor / Meddig? Mit? 

2018. november 9. péntek reggel 9:00 óra – 
november 23. péntek reggel 9:00 óra 

online regisztráció és online pályázati űrlap 
kitöltése (az egyes programokra vonatkozó 
speciális pályázati feltételek figyelembe 
vételével) 

2018. november 23. péntek déli 12:00 óráig teljes pályázati anyag benyújtása a kari 
pályázati feltételek szerint 

2018. november 26. – 2019. január 31. második fordulón történő részvétel a kari 
pályázati feltételek szerint 

 
A MOBility online rendszer elérhetősége, RÉSZKÉPZÉS céljából: 
http://corvinus.mobilitymanager.hu/hallgato/ 
 
RÉSZKÉPZÉSI pályázatok benyújtásának helye: kari nemzetközi irodák 
 

SZAKMAI GYAKORLAT (Erasmus+): 
Mikor / Meddig? Mit? 

folyamatosan, de legkésőbb a kiutazást 
megelőzően egy hónappal 

online regisztráció, online pályázati űrlap 
kitöltése és teljes pályázati anyag 
benyújtása (az aláírt és lepecsételt 
fogadólevéllel együtt) 
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A MOBility online rendszer elérhetősége, SZAKMAI GYAKORLAT céljából:  
http://corvinus.mobilitymanager.hu/szakmaigyakorlat/ 
 
SZAKMAI GYAKORLAT pályázatok benyújtásának helye: Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság, 
Főépület földszint 25. 
 

RÉSZKÉPZÉS, SZAKMAI GYAKORLAT és RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT 
(Campus Mundi): 

Mikor / Meddig? Mit? 

a Tempus Közalapítvány által megadott 
határidőig, figyelembe véve az intézményi 
Campus Mundi határidőket is 

online regisztráció és online pályázat 
benyújtása (a Tempus Közalapítvány által 
megadott feltételek szerint) 

 
A Chronos rendszer elérhetősége, CAMPUS MUNDI pályázatok céljából: 
www.scholarship.hu 
 
CAMPUS MUNDI pályázatok benyújtásának helye: online módon, a Chronos rendszerben 
 
 
 

Egyéb fontos tudnivalók: 
 
Kérjük, hogy az általános pályázati tudnivalókon kívül az egyes programokra vonatkozó 
speciális feltételeket is olvassák el a BCE: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> 
Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a kari honlapok nemzetközi oldalain, továbbá a Tempus 
Közalapítvány honlapján. 
 
Tekintettel arra, hogy folyamatossá tettük a szakmai gyakorlat pályázást, az Erasmus+ szakmai 
gyakorlat támogatások megítélése - az intézményi keret függvényében - támogatási 
szerződéskötési sorrendben történik. 
 
A Campus Mundi Program 2019-2020-as tanévre vonatkozó pályázati kiírása később lesz 
elérhető a Tempus Közalapítvány honlapján, és ezen pályázat feltétele a BCE-re történő 
előzetes pályázás mind a részképzési, mind pedig a szakmai gyakorlati mobilitásokra 
vonatkozóan célországtól (Erasmus+ / bilaterális) függetlenül. Kérjük tehát, hogy aki tervezi, 
hogy részt kíván venni a Campus Mundi Program részképzési ágában, az MOST adjon be a BCE-
re részképzési pályázatot. A Campus Mundi Program szakmai gyakorlat ágában való 
részvételhez is szükség lesz előzetesen pályázni a BCE-n. Ennek határideje: az éppen aktuális 
Campus Mundi határidő, de legkésőbb a kiutazást egy hónappal megelőzően. A rövid külföldi 
tanulmányútra csak a Tempus Közalapítványnál kell és lehet pályázni. 
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Tájékoztató előadások és Study Abroad Expo: 
 
Központi tájékoztató előadás: 
2018. november 6. (kedd) 13:40-16:50, Főépület IV. előadó 
 
Részletes program: 
- 13:40 - 13:50: Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság nyitó beszéde 
- 13:50 - 14:05: Vattay Zsófia és Kocsi Károly rövid előadása az Erasmus+-ról és a Campus Mundi-ról 
- 14:05 - 14:35: Tempus Közalapítvány Campus Mundi előadása 
- 14:35 - 14:45: Tájékoztató anyagok kiosztása 
- 14:45 - 15:00: Szünet (idő a szóróanyagok átnézésére) 
- 15:00 - 16:00: Korábbi Campus Mundis hallgatók promóciós előadásai: 

• 15:00-15:15: Pincz Bianka Blanka, részképzés, Németország, 2017/2018 egész év 

• 15:15-15:30: Kárász István, szakmai gyakorlat, Belgium, 2018. nyár 

• 15:30-15:45: Püski Vera, szakmai gyakorlat, Oroszország, 2018. tavasz-nyár 

• 15:45-16:00: Nagy Simon Aladár, szakmai gyakorlat, USA, 2018. nyár 
- 16:00 - 16:50: Kérdés-felelet szekció 
 
Kari tájékoztató előadások: 
Gazdálkodástudományi Kar: 2018. november 7. (szerda) 13:40, Főépület I. előadó 
Közgazdaságtudományi Kar: 2018. november 7. (szerda) 11:40, Főépület 391. terem 
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar: 2018. november 8. (csütörtök) 15:30, C épület 
nagy előadó 
Az előadások magyar nyelvűek, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Study Abroad Expo: 

Időpont: 2018. november 13. (kedd) 10:00-16:00 

Helyszín: Aula és III. előadó, BCE Főépület 

Kapcsolattartók: 

RÉSZKÉPZÉS: A pályázattal, a benyújtandó anyagokkal, a pontozással–értékeléssel, a helyek 
kiosztásával, a tárgyelfogadtatással, illetve a kari pályázati feltételekkel kapcsolatban:  
Kari koordinátorok  

Gazdálkodástudományi Kar:  Szakonyi Dóra és Végh Aliz (Főépület 148.) 
Közgazdaságtudományi Kar: Zsille Éva (Főépület 185.) 
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar: Aczél Borbála (C épület 529.) 
 
RÉSZKÉPZÉS és SZAKMAI GYAKORLAT: Az általános feltételekkel, általában a programokkal, valamint 
az online pályázati rendszerrel (MOB) kapcsolatban:  
Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság 
Kocsi Károly, Erasmus+ részképzés (Főépület földszint 25.) 
Vattay Zsófia, Erasmus+ szakmai gyakorlat, Erasmus+ Kreditmobilitás és Campus Mundi (Főépület 
földszint 25.) 
Szalai Gábor, CEEPUS (Főépület II. em. 205.) 

 
 
Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek! 
 

Nemzetközi és Innovációs Igazgatóság 


