
Tisztelt CEEPUS Koordinátorok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma 2021. május 20-án
jóváhagyta a 2021/2022-es tanévre vonatkozó CEEPUS intézményi támogatási összegeket.

Az intézmények hálózatait és a támogatási összegeket tartalmazó táblázat, valamint a CEEPUS
Nemzetközi Bizo ság által meghatározo  nemzetközi rangsor a nyertes és tartaléklistás hálóza
pályázatokról megtekinthető honlapunkon.

A hivatalos kiértesítéseket június elején, az intézményi támogatói okiratokat a szükséges
dokumentumok beérkezését követően küldjük ki az intézmények hivatalos képviselőinek és
az intézményi koordinátoroknak.

A 2021/2022-es tanévi hálóza  pályáza  forduló

A nemzetközi bírála  forduló 2021. február-március folyamán zajlo . A hálóza  pályázatokat
minden részt vevő országból legalább egy-egy külső szakértő értékelte a közpon  bírála  felületen.
A végső pontszámot a szakértők és a Nemze  Irodák által ado , ill. az automa kusan generálódó
pontszámok (a részt vevő országok száma és a mobilitások pusa alapján) átlaga adta meg. Az így
létrejö  nemzetközi rangsor alapján a CEEPUS Nemzetközi Bizo ság kijelölte a támogato
(Awarded) és a tartaléklistás (Umbrella) hálózatok körét (elutasíto  hálózat nem volt), majd a
Közpon  CEEPUS Iroda feltöltö e a kiértesítő leveleket a www.ceepus.info rendszerben az egyes
pályázatokhoz.

Az idei hálóza  pályáza  felhívásra a 16 országból összesen 115 pályázat érkeze  a Közpon
CEEPUS Irodához a www.ceepus.info közpon  pályáza  rendszerben. A nemzetközi bírála  forduló
végeredménye 86 nyertes és 29 tartaléklistás hálózat (tavaly összesen 118 pályázat, 1 formai hibás,
85 nyertes, 30 tartaléklistás és 2 elutasíto  hálózat volt). A hálózatok megtekinthetők a közpon
pályáza  oldalon (Sorted by CPNR és 2021/2022 beállításokkal).

A 86 nyertes hálózatból 67 hálózatban vesz részt magyar partner, összesen 136 alkalommal (egy
hálózatban több magyar partner is szerepelhet, ill. egy-egy kar, tanszék több hálózatnak is tagja
lehet). Tavaly 63 nyertes hálózatban ve  részt magyar partner, összesen 136 alkalommal. A nyertes
hálózatok magyar partnerei a 2021/2022-es tanévre összesen 3554 ösztöndíjhónapnyi támogatást
igényeltek a pályázatokban, ezt jelentősen csökkentenünk kelle  a kerethez igazodva.

A Nemze  Irodák a rendelkezésre álló kvótát a támogato  hálózatok saját országbeli partnerei
közö  osztják fel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021/2022-es tanévre - az előző
tanévhez hasonlóan - 700 ösztöndíjhónapot ajánlo  fel a Magyarországra beutazók fogadására.
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A Tempus Közalapítvány a nyertes hálózatokban részt vevő 136 magyar partner közö  634 hónapot
oszto  fel. A kiosztásnál figyelembe ve ük a pályázatban szereplő erede  igénylést, a rangsoron
elfoglalt helyezést, a magyar résztvevők számát és a korábbi évek kvótafelhasználását. További 16
hónapot a régóta jól működő, most tartaléklistás besorolást kapo  hálózatoknak oszto unk ki, és
50 hónapot az őszi félévben fogadható freemover ösztöndíjasok számára különíte ünk el.

Ösztöndíjráták a 2021/2022-es tanévben

Bejövő hallgatók: 118.000 Ft/hó

Bejövő oktatók: 130.000 Ft/hó (minimum 5 munkanap  és 6 tanítási óra megtartása)

A kiutazók ösztöndíjait a fogadó ország fize , ezért ez országonként eltérő. Az aktuális
ösztöndíjráták a www.ceepus.info főoldalán az egyes országzászlókra ka ntva tekinthetők meg.

Támogatói okirat

A beérkező ösztöndíjasok ju atása az intézményeknél kerül kifizetésre, ezért támogatói okiratot
állítunk ki minden olyan magyarországi intézmény számára, amelyiknek van támogato  és bejövő
kvótával rendelkező CEEPUS hálózata. Ehhez összesítjük az intézmény hálóza  részvételeit, és
a hálózatok számára megítélt kvóta alapján kalkuláljuk az intézményi támogatási összegeket.

További információk

· A TKA honlapjának CEEPUS oldalain magyarul: ceepus.hu

· A TKA honlapjának CEEPUS oldalain angolul

· A CEEPUS népszerűsítéséhez igénybe vehető hallgatóknak, ill. oktatóknak
szóló kommunikációs eszköztár

· A CEEPUS hazai eredményeit bemutató hatástanulmány
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· User's Guide to Hungary

· Interjúk CEEPUS-ösztöndíjas beutazó hallgatókkal és oktatókkal (folyamatosan frissül, nem
csak CEEPUS-interjúk)

A támogatási év során a közeledő határidőkről, a további pályáza  felhívásokról és egyéb hasznos
tudnivalókról ezen a levelezőlistán tájékoztatjuk Önöket.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak hozzánk bizalommal a ceepus@tpf.hu e-mail címen.

Üdvözle el:

Kamocsa Gábor / Mr Gabor KAMOCSA

pályázati koordinátor / Programme Coordinator

CEEPUS Magyarországi Iroda / National CEEPUS Office Hungary (NCO-HU)

FELSŐOKTATÁSI IGAZGATÓSÁG / DIRECTORATE FOR HIGHER EDUCATION

Felsőoktatási szakmai fejlesztések csoport / Unit for Higher Education Policy and Development

Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 1438 Budapest 70, Pf. 508. / POBox 508.

T: (+36 1) 237 1300 / 240-es mellék / extension | tka.hu | ceepus.hu
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