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Az alábbi üzenetet a 2021/2022-es tanévben tartaléklistás hálózatok hazai hálózati koordinátorai és 
az érintett intézményi koordinátorok kapják. 

 Tisztelt CEEPUS Koordinátorok! 

 Szíves figyelmükbe ajánljuk a 2021/2022-es tanévben tartaléklistás (Umbrella) besorolást kapott 
hálózatok lehetőségeit. 

 Azon tartaléklistás hálózatok hazai partnerei (PPU), amelyeknek a magyarországi iroda kvóta 
megítélését tervezi, a Tempus Közalapítvány Kuratóriumának jóváhagyását követően az intézményi 
támogató okirat 2. sz. mellékletében meghatározott hónapszámnak és mobilitási típusnak 
megfelelően fogadhatnak beutazó ösztöndíjasokat a hálózat keretében az egész tanév során. Az 
érintett hálózatokat erről külön tájékoztattuk a tervezés elősegítése érdekében. 

 Az egyes nemzeti irodák eltérő módon tudják támogatni a tartaléklistás hálózatok saját országbeli 
partnereit, ezért a kiutazói mobilitási lehetőségekről kérjük, érdeklődjenek partnereiknél. A kifelé 
irányuló mobilitás olyan hálózatokban is adott lehet, amelyeknek a hazai nemzeti iroda nem tudott 
kvótát megítélni. 

 A tartaléklistás hálózatoknak lehetősége nyílik a tavaszi szemeszterben mobilitások 
megvalósítására a nyertes hálózatok által fel nem használt kvóták terhére. A tavaszi félévre szóló 
egyéni mobilitási pályázatok benyújtásának lehetőségéről az ősz folyamán fogunk további 
információt küldeni. 

 Felhívjuk figyelmüket, hogy a program keretében külön pályázat nyújtható be koordinációs 
találkozók és speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív programok) szervezésére, mindkét 
lehetőséggel a tartaléklistás hálózatok is élhetnek. A pályázati felhívásokat előreláthatólag május 
végén tesszük közzé. 

 A hálózaton kívüli freemover pályázási lehetőség (kiutazói és beutazói egyaránt) természetesen a 
tartaléklistás hálózatok számára is nyitott, erről június második felében adunk tájékoztatást. 

 Kérjük, kövessék a CEEPUS levelezőlistán megjelenő híreinket a fentiekkel kapcsolatban. 

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