
Tisztelt CEEPUS Koordinátorok!

Emlékeztetőül jelzem, hogy a 2020/2021-es tanévre szólóan Magyarországra irányuló CEEPUS mobilitási
pályázatok benyújtási határideje május 31. Kérjük, hívják fel a partnereik figyelmét és biztassák őket, hogy az
eddig a határidőig beado  hálózaton belüli vagy freemover jelentkezéseket még el tudjuk fogadni.

Egyú al kérjük, mind a beutazó, mind a kiutazó irányban mielőbb, de – beutazók esetében – legkésőbb június 7-ig
nominálják a jelen tanévre szóló fizikai vagy virtuális pályázatokat, figyelembe véve a hatályos járványügyi és
intézményi szabályozásokat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a véde ségi igazolványok terjedésével egyre több CEEPUS országgal van olyan
megállapodása Magyarországnak (eddig Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Montenegró, Szerbia és
Szlovénia), amely alapján véde ségi igazolvány birtokában korlátozás nélkül lehet utazni az ado  országokba és
országokból ide, ha a fogadó egyetem fogadni tudja a pályázókat fizikai mobilitás keretében. Országonkén
információ a Konzuli Szolgálat honlapján található.

A beutazó mobilitások szükség esetén átütemezhetők, a megvalósítás határideje 2021. augusztus 31, és továbbra
is biztosítjuk a váltás lehetőségét a fizikai és a virtuális mobilitás közö . Kérjük, ha a mobilitás formája (virtuális,
fizikai vagy hibrid) vagy időpontja változik, mindenképpen előzetesen jelezzék nekünk.

További részetek és hasznos linkek a len  üzenetben találhatók.

Ezen felül, szintén május 31-ig várjuk az augusztus 31-ig megszervezendő speciális kurzus (nyári egyetem) és
koordinációs találkozó pályázatokat is. Ezekre is érvényes a fizikai és a virtuális megvalósítás közö  váltás
lehetősége.

Kérjük az intézményi koordinátorokat, hogy a 2020/2021-es tanévi időközi beszámoló bírálatában jelze ek szerint
legyenek kedvesek benyújtani módosíto  beszámolót június 15-ig, ha az időközi beszámolóhoz képest változik (nő
vagy csökken) a felhasználás a teljes támogatási időszak ala .

Köszönjük szépen együ működésüket.

Felmerülő kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésükre a ceepus@tpf.hu címen.
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