Tisztelt CEEPUS Koordinátorok!
A www.ceepus.info központi CEEPUS pályázati rendszerben a nyertes hálózatok Ready for mobility
státuszba kerültek, ezzel megnyílt a jelentkezési felület a CEEPUS egyéni hálózati mobilitási
pályázatok feltöltésére.
Az őszi félévre (2021. szeptember 1. – 2022. január 31.) szóló egyéni mobilitási pályázatok
feltöltésének határideje: 2021. június 15.
Mobilitások tervezése
A www.ceepus.info pályázati rendszerbe Network vagy IRO (intézményi koordinátori) Desktopra
bejelentkezve a Manage your network applications menüben a 2021/2022-es tanévet és az adott
hálózatot kiválasztva, majd a HTML gombra kattintva megtekinthető az ún. Traffic Sheet (mobilitási
terv). A Traffic Sheet a saját intézmény résznél partnerenként és mobilitási típusonként (Student,
Short term student, Teacher, Short term excursion) tartalmazza a várható beutazói (Final Incoming
Traffic From), ill. a meghirdethető kimenő (Final Outgoing Traffic To) helyek felosztását.
Mind a beutazók, mind a kiutazók számára javasoljuk, hogy fizikai mobilitás megvalósítására nyújtsák
be a pályázatokat, és a járványhelyzet alakulásának függvényében, szükség esetén ütemezzék át,
vagy módosítsák virtuális/hibrid formára (amely fogadó országokban ez lehetséges), a fogadó
intézménnyel és nemzeti irodával egyeztetve.
A partneregység számára megítélt kvóta és a Traffic Sheet az egész tanévre vonatkozik. Az
intézmények maguk döntik el (az érintett partnerintézményekkel egyeztetve), hogy ezeket az őszi
vagy a tavaszi félévben, esetleg megosztva kívánják felhasználni. Amennyiben úgy döntenek, hogy az
őszi félévre nem terveznek mobilitást, akkor a kiutazói felhívást nem kell a mostani határidővel
közzétenni, elegendő lesz majd a tavaszi félévre szóló egyéni mobilitási pályázati fordulóban, október
31-i határidővel. (Amennyiben az október 31-i a határidőre sem érkeznek be a kiírt helyeknek
megfelelő pályázatok a hálózaton belül, a Traffic Sheet-ben szereplő, de fel nem használt helyeket a
hálózat elveszíti, azokat más hálózatok extra jelentkezéseinek és a hálózaton kívüli, ún. freemover
pályázók támogatására csoportosítjuk át.)
Kimenő mobilitások
Kimenő helyeik meghirdetéséhez segítségül vehetik a pályázati felhívásmintát és a pályázati
feltételeket összefoglaló dokumentumot, melyek honlapunkról letölthetők:
https://tka.hu/palyazatok/608/tamogatott-palyazoknak#1011 (Támogatott pályázóknak >>
Dokumentumok >> Intézményi pályáztatás doboz).
További információk és gyakorlati tudnivalók az egyéni pályázatokról:
1. hallgatók számára: https://tka.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa
2. oktatók számára: https://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa
3. angolul: https://tka.hu/international-programmes/1021/ceepus
4. a program népszerűsítéséhez igénybe vehető hallgatóknak, ill. oktatóknak szóló diasorok és
további promóciós segédanyagok letölthetők:
https://tka.hu/nemzetkozi/13102/kommunikacios-eszkozok-egyetemikoordinatoroknak#13270.
Kérjük, hogy a belső, intézményi pályáztatás ütemezése során vegyék figyelembe, hogy a nyertes
pályázóknak a központi határidőre fel kell tölteniük a pályázatokat.

Kérjük, hívják fel a pályázók figyelmét arra, hogy tájékozódjanak a fogadó országban a beutazással, a
megpályázható időszakkal, ill. az ösztöndíj kifizetésével kapcsolatos feltételekről.
Nominálás
Kérjük a hálózatok hazai koordinátorait, hogy a feltöltött pályázatokat mielőbb (lehetőség szerint a
beérkezéstől számított 2 héten belül) nominálják mind a kiutazó, mind a beutazó oldalon!
A nominálás menete: www.ceepus.info login / Network Desktop / Manage your mobility
applications / az alábbi beállítások:
Kiutazók: Period: academic year 2021/2022 (legördülő menü), Direction: Outgoing, State: Waiting
for nomination by home institution / egyéni pályázat(ok) megnyitása (ikon) – pdf tartalmazza a
megtekinthető pályázati anyagot / egyetértés esetén: Nominate gomb
Beutazók: Period: academic year 2021/2022 (legördülő menü), Direction: Incoming, State: Waiting
for nomination by the host institution / egyéni pályázat(ok) megnyitása (ikon) – pdf tartalmazza a
megtekinthető pályázati anyagot / egyetértés esetén: Nominate gomb

Kérjük, hogy a bejövő vendéghallgatók és –oktatók itt tartózkodásának végén minden esetben töltsék
ki az online Mobility Report és Letter of Confirmation dokumentumokat! Ennek menetéről szintén
honlapunkon találnak részletes leírást: http://tka.hu/palyazatok/605/gyakori-kerdesek#1344|7052.
A ki-, ill. beutazói freemover ösztöndíjakról külön felhívást teszünk közzé honlapunkon június végén.
Kérdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak hozzánk bizalommal a ceepus@tpf.hu címen.
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