Campus Hungary pályázati felhívás
A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti
Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési
programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási
rendszerének fejlesztése országos program" című projektek keretében Campus
Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között
megvalósítható Szakmai Gyakorlati képzésre és Rövid Tanulmányutak
megvalósítására.
Ki pályázhat?
Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki
• a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal
rendezik
• rendelkezik már legalább két lezárt félévvel (MA/MSc és PhD hallgatók esetén
nem feltétel)
• a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással
rendelkezik
• rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével
• küldő intézménye támogatja pályázatát
• vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz
beszámolási kötelezettségeinek:
Hol lehet pályázni?
A teljes pályázás online felületen történik 2012. október 15-től,
a www.campushungary.hu oldalon.
Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény,
kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye
jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény
már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is
előnyös lehet.
A Campus Hungary Program keretében jelenleg a következő tevékenységekre lehet
pályázni:
• Szakmai gyakorlat
• Rövid tanulmányút

• Csoportos tanulmányút
Pályázati felhívás (pdf, 240 kb)
A pályázatokkal kapcsolatos információkért forduljanak bizalommal a Campus
Hungary Ösztöndíj Iroda munkatársaihoz!
Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
email: info@campushungary.hu
honlap: www.campushungary.hu

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Erasmus Szabadegyetem
Októberben árvízkutatás, újonnan felfedezett pókfajok és várostervezés az
Erasmus Szabadegyetemen
Nem csak egyetemistáknak
Október 16-án este kiderül, vajon előrejelezhetőek-e a félelmetes gyorsasággal
kialakuló villámárvizek, mitől lehetne jobb a közlekedés Budapesten, és tud-e
énekelni Lou Reed és Elvis, a két új bikapókfaj.
Az előadók: Török Viktor geográfus-hidrológus, a villámárvizek és a térinformatika
szakértője, dr. Szűts Tamás arachnológus, rendszertankutató, aki jelenleg az
óriásgnómpókok elterjedésével és rendszertanával foglalkozik, valamint Ekés
András tájépítész mérnök, számtalan megvalósíthatósági tanulmány, kutatás, városi
és közlekedési stratégia kidolgozója.
További részletek a Facebookon
Várunk mindenkit szeretettel október 16-án 18 órakor a Kossuth Klubban
(Budapest, VIII. Múzeum u. 7.)!
Az Erasmus Szabadegyetem rendezvényeire a belépés díjtalan. Ha biztosítani
szeretnéd a helyed az előadáson, kérjük, feltétlenül regisztrálj a

www.erasmusszabadegyetem.hu oldalon.

Kutatói ösztöndíj felhívások hallgatók és
doktoranduszok számára
A projekt során hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki, mely a kutatói
életpálya
minden
szakaszában
nemzetközi
színvonalú
támogatást
nyújt.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program
(NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az
európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. A projekt során
hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíj rendszer épül ki, mely a kutatói életpálya minden
szakaszában nemzetközi színvonalú támogatást nyújt. A most meghirdetett, mesterszakos
hallgatóknak és doktoranduszoknak alapított ösztöndíjak a tehetséggondozást és a kutatási
tapasztalatszerzést
szolgálják.
Azok a pályázók, akik Budapest és Pest megyén kívül működő felsőoktatási intézménnyel állnak
jogviszonyban, kérjük lehetőség szerint a konvergencia program keretében nyújtsák be
pályázatukat!
Részletes információk és kapcsolódó dokumentumok itt.

