CEEPUS ÖSZTÖNDÍJ - TUDNIVALÓK
A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) középeurópai program a régióbeli felsőoktatási cserekapcsolatokat támogatja. A
programban a részt vevő országok felsőoktatási intézményei, tanszékei által
létrehozott hálózatok nyerhetnek támogatást. A hallgatók és oktatók a már
elfogadott hálózatokon belül utazhatnak ki valamely partnerintézményhez, a
fogadó intézmény fogadási keretének erejéig.
A CEEPUS hallgatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének feltételei:
•
•
•

aktív hallgatói jogviszony és minimum két lezárt félév a kiutazásig,
CEEPUS országbeli állampolgárság, illetve "Equal Status" dokumentum
birtokában lévő személyek,
az adott hálózat koordinátorának támogatása.

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUStámogatással.
A CEEPUS keretében utazóknak nem kell tandíjat fizetniük. Az ösztöndíjat a
kiutazó a fogadó országtól kapja, melynek mértéke ennek megfelelően változó. A
fogadó intézmény nem szólíthatja fel a bejövő hallgatókat tanulmányi díjak
megfizetésére, pl. tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj*.
Ösztöndíj
Az egyes országokba érkező külföldi CEEPUS-ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és
ösztöndíját a fogadó ország fedezi, meghatározva az általa fogadott pályázók havi
illetményét az adott ország saját pénznemében. A hallgatók támogatásukat a fogadó
intézményben kapják kézhez.

Laboratóriumi díjak, vizsgadíjak vagy könyvtári díjak abban az esetben kérhetők a bejövő hallgatóktól, ha
ezeket támogatott hazai hallgatóitól is beszedi, a tőlük kért összeggel megegyezően.
*

Támogatási összegek a 2021/2022-es tanévben (tájékoztatásul):
Ösztöndíj/hó

Egyéb juttatások

Brno
Hallgatók

12000 CZK

PhD hallgatók

13000 CZK

Zágráb
Hallgatók, posztgraduális hallgatók

1300 HRK szállás, diákigazolvány

PhD hallgatók

1500 HRK szállás, diákigazolvány

Wroclaw
Hallgatók

1500 PLZ biztosítás

PhD hallgatók

2200 PLZ biztosítás

Vienna
Hallgatók

1050 EUR

PhD hallgatók

1150 EUR

Pristina
Hallgatók, posztgraduális/PhD hallgatók

250 EUR

Ljubljana
Hallgatók, posztgraduális/PhD hallgatók

300 EUR

A hallgatói mobilitás célja
• féléváthallgatás normál szakos részképzésben,
• nyári egyetemen, intenzív kurzuson való részvétel,
• labormunka,
• szakmai gyakorlat,
• szakdolgozat készítés.
A megpályázható időszak
•

Pályázati kiírásnak megfelelően. A minimum tartózkodási időszak
alapképzésben résztvevő hallgatók esetében minimum 3 hónap, ez alól
kizárólag a diplomamunkát végzők kivételek, akik 1 hónapra is érkezhetnek. A
diplomamunka készítését a pályázatban jelezni kell. A minimális 1 hónap
tartózkodási idő továbbra is érvényben marad a posztgraduális és PhD
képzésben résztvevők esetében. Hallgatók esetében technikailag 1 hónapnak
minősül a legalább 21 napos külföldi tartózkodás.

Egyéb feltételek:
•
•

Hallgatók esetében a második CEEPUS kiutazásra csak akkor kerülhet sor, ha
az különösen indokolt, és a küldő intézmény részéről megfelelően indokolt
PhD hallgatók esetében elfogadható többszöri kiutazás, azonban a kirívóan
gyakori kiutazások esetében a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi
Iroda köteles indoklást kérni.

További teendők pályázat elnyerése esetén:
•
•
•
•
•

Online pályázat feltöltése (Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának segítségével)
Kapcsolatfelvétel
a
külföldi
partneregyetem
koordinátorával,
kapcsolattartójával – szállás, időpont stb. részletek egyeztetése, tisztázása
Nemzetközi egészségbiztosítási kártya kiváltása a lakóhely szerint illetékes
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál (hallgatói jogviszonyról szóló igazolás
szükséges hozzá)
Letter of Confirmation beszerzése a külföldi egyetemen
Hazaérkezés után az online Mobility Report kitöltése

Egyetem
Brno
www.vfu.cz
Zágráb
www.vef.hr
Wroclaw
www.up.wroc.pl
Bécs
www.vetmeduni.ac.at/
Pristina

www.uni-pr.edu
Ljubljana
www.uni-lj.si

CEEPUS koordinátor
Martin Vrána
vranam@vfu.cz

Szállás egyeztetés
Alena Bartuschkova
bartuschkovaa@vfu.cz

Prof. Zoran Vrbanac
zoran.vrbanac@vef.hr
PhD Katarzyna KosekPaszkowska
katarzyna.kosekpaszkowska@up.wroc.pl
Dr.phil. Ursula Maria Schober
Ursula.Schober@vetmeduni.ac.at
Dr.sc Blerta Mehmedi
blerta.mehmedi@uni-pr.edu

Dragana Glivetic
dragana.glivetic@mobilnost.hr
PhD Katarzyna KosekPaszkowska
katarzyna.kosekpaszkowska@up.wroc.pl

Petra Gruden
Petra.Gruden@vf.uni-lj.si

Petra Vilfan
scholaships@cmepius.si

Jacqueline Hoegl
housing@oead.at
Dr.sc Blerta Mehmedi
blerta.mehmedi@uni-pr.edu

További információ
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
C. ép. I. emelet
email: nko@univet.hu
Web: http://www.univet.hu/hu/egyetem/nemzetkozi-kapcsolatok-osztalya/ceepus
Tempus Közalapítvány: www.tka.hu
CEEPUS: www.ceepus.info

